
 
 
 
 
  

การศึกษาวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั  ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 
ไตรมาสท่ี 1-3 ประจ าปี 2561      

(Case study in financial analysis of Thai Wacoal Public Company Limited) 
 
 
 
 

 
 
 

โดย 
 

นางสาวธญัลกัษณ์               สุวรรณวงศก์ุล 
 

                                               นางสาวมาลยั                 หลอดแกว้ 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
 

สาขาวชิาการบญัชี 
 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 

ปี การศึกษา 2562 



 
 

ช่ือโครงการภาษาไทย  การศึกษาวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 
                                     ไตรมาสท่ี 1-3 ประจ าปี 2561      
ช่ือโครงการภาษาองักฤษ  Case study in financial analysis of Thai Wacoal Public Company   

Limited 
 
โดย 1.   นางสาวธญัลกัษณ์    สุวรรณวงศก์ุล        รหสันกัศึกษา 27244  

2. นางสาวมาลยั           หลอดแกว้                รหสันกัศึกษา 41077  
........................................................................................................................................................... 
 คณะกรรมการอนุมติัใหเ้อกสารโครงการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา วชิาโครงการ    
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.2)  สาขาวชิาการบญัชี  วทิยาลยัเทคโนโลยี
อรรถวทิยพ์ณิชยการ  (ATC) 
 

  ……………………………… 
 (อาจารยต์ติยาภรณ์  นิลเหม) 
          อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
 ……………………………… 
     (อาจารยป์นิตา  ตุม้เจริญ) 
        อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 
 ……………………………… 
           (อาจารยบุ์ญผอ่ง  พงศพ์นัเทา) 
  หวัหนา้สาขาวชิาการบญัชี 

 
 
 



 
บทคัดย่อ 

  

หวัขอ้โครงการ การศึกษาวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 
 

          ไตรมาสท่ี 1-3 ประจ าปี 2561      
 

Case study in financial analysis of Thai Wacoal Public Company Limited 

 

 

ผูจ้ดัท าโครงการ 1.นางสาวธญัลกัษณ์        สุวรรณวงศก์ุล 

 2.นางสาวมาลยั       หลอดแกว้ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยต์ติยาภรณ์ นิลเหม 

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยป์นิตา ตุม้เจริญ 

สาขาวชิา สาขาวชิาการบญัชี  

สถาบนั วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 

………...…………………………………………………………………………………………… 
 

บทคัดย่อ 
 

 

ในการจดัท าการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั  ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาของข้อมูลของบริษทั กระบวนการจดัท าบญัชีของบริษทั หลกัการท า    
งบการเงินให้เกิดประโยชน์ ขั้นตอนของการวิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบต่าง ๆ และศึกษาการ
บริหารวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ทางดา้นวชิาชีพก่อนการ
ปฏิบติังาน  

การท าบญัชีมีความส าคญักบัธุรกิจเพราะจะท าให้เรารู้รายจ่ายรายรับโดยการท่ีเราจะ
ท าบญัชีเราตอ้งแยกออกเป็นงบต่าง ๆ ของระบบบญัชีทั้งหมด การวางระบบของบริษทัจะมี การท า
งบการเงิน คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เพื่อท่ีจะสรุปยอดในแต่ละ
ปีออกมา 
 

การจดัท าโครงการฉบบัน้ีมีประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างมาก เพราะเราได้รู้ จกัการ 
วิเคราะห์งบต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่างอย่างไร สามารถน าไปใช้ในอนาคตข้างหน้าได้ ถ้าเรามี 
บริษทัของตนเองก็สามารถน าการวเิคราะห์เหล่าน้ีไปพฒันาปรับปรุงบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพได ้
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กติติกรรมประกาศ 
 

 โครงการฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์ท่ีปรึกษา         
และท่านคณะกรรมการทุกท่าน    ท่ีคอยให้ค  าแนะน า    ค  าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุน้
และเป็นก าลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์     คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณ
อาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ ท่ีน้ี 
 
 กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศกัด์ิ    รุ่งเรือง   ผูอ้  านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ  ท่ีให้โอกาสในการศึกษา   คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้   และค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์   ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผูจ้ดัท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการแห่งน้ี 
 
 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มร าลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณา
อบรมสั่งสอน   รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
 

        คณะผูจ้ดัท า 
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ค าน า 

 

 การจัดท าบัญชีตามโครงการ Project of Account บริษัท ไทยวาโก้ จ  ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ ซ้ือขายสินคา้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิชาโครงการ การจดัท าโครงการข้ึนใน
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ส าหรับใช้ในการศึกษาหลกัสูตร อาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงเพื่อศึกษาการวเิคราะห์ทางการเงิน 
 ในการจดัท าโครงการน้ี ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัขอ้มูลต่าง ๆ ของ 
บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) เพื่อการจดัท าการวิเคราะห์ตามอตัราส่วนทางการเงิน อตัราส่วน
วิเคราะห์สภาพคล่อง อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย ์อตัราส่วนวิเคราะห์
สภาพความเส่ียง อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วนวิเคราะห์มูลค่าทาง
การตลาดของหน้ี พร้อมรายงานการวเิคราะห์ของบริษทั 
 หากเกิดขอ้บกพร่องในการจดัท าโครงการฉบบัน้ี คณะผูจ้ดัท าขอน้อมรับขอ้เสนอแนะ
และค าติชม เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป 
 

 
 

คณะผูจ้ดัท า 
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  2.2.1  แนวคิด SWOT        12 
  2.2.2  แนวคิดของหลกั PDCA       13 
 2.3  ทฤษฎีเก่ียวกบัการบญัชี          14 
  2.3.1  หลกัการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป     14 
  2.3.2  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555)      15 
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      หน้า 
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บทที ่3  วธีิด าเนินงาน       
 3.1  บริษทัและระยะเวลา      33 
 3.2  วเิคราะห์โครงสร้างองคก์ร     34 
 3.3  วเิคราะห์กระบวนการปฏิบติังาน     38 
 3.4  วเิคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ     39 
 
บทที ่4  รายงานทางการเงิน และการวเิคราะห์งบการเงิน      
 4.1  งบการเงิน      42 
 4.2  การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง   184 
 4.3  การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวนอนหรือแนวโนม้   194 
 4.4  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางเงิน   200 
  4.4.1  อตัราส่วนการวิเคราะห์สภาพคล่อง   200 
  4.4.2  อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน   202 
  4.4.3  อตัราส่วนสภาพความเส่ียงทางการเงิน   206 
  4.4.4  อตัราส่วนสมรรถภาพในการหาก าไร   208 
 4.5  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 2 บริษทั   212 
  4.5.1  การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง   212 
  4.5.2  การเปรียบเทียบอตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน   214 
  4.5.3  การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพความเส่ียงทางการเงิน   218 
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บทที ่5  บทสรุปและข้อเสนอแนะ       
 5.1  สรุปผลการด าเนินงาน      225 
 5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน     225 
 5.3  แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค     226 
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สารบัญตาราง 
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1 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้ง   186 
2 การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามวธีิแนวตั้ง   191 
3 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอนหรือวิธีแนวโนม้   194 
4 การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามวธีิแนวนอนหรือวธีิแนวโนม้   198 
5 สูตรอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน   200 
6 การวเิคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน   200 
7 สูตรอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว   201 
8 การวเิคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว   201 
9 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี   202 
10 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี   202 
11 สูตรระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี   202 
12 การวเิคราะห์ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี   202 
13 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ   203 
14 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ   203 
15 สูตรระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้   203 
16 การวเิคราะห์ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้    204 
17 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร    204 
18 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร    204 
19 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม    205 
20 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม    205 
21 สูตรอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม    206 
22 การวเิคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม   206 
23 สูตรการวิเคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้    207 
24 การวเิคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้   207 
25 สูตรการวิเคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย   207 
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26 การวเิคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย    208 
27 สูตรอตัราก าไรขั้นตน้     208 
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บทที ่1 
 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 

เน่ืองจากในปัจจุบันมีสถานประกอบการและธุรกิจประเภทต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่าง
มากมายซ่ึงในการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ นั้นต่างก็มีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งหวงัผลก าไรดงันั้น 
ผูป้ระกอบการต้องมีการวางแผนการออกแบบใหม่ ๆ ตลอดปี และยงัต้องมีคุณภาพท่ีดีมีไซด ์
สัดส่วนท่ีเหมาะสมมีความสะดวกในการสวมใส่ไดง่้ายไม่ล าบากต่อการสวมใส่มีกลยุทธ์ในการ 
ขายไม่ว่าจะมีการจดัโปรโมชั่นต่าง ๆ มีการออกแบบจดัท าเป็นเซทเพื่อท่ีจะมีราคาท่ีประหยดั
ใหก้บัผูบ้ริโภคเพื่อท่ีจะดึงดูดลูกคา้ใหเ้กิดความสนใจในสินคา้แบรนดข์องตวัเอง 

 

ในบริษทัของเรามีผลิตภณัฑ์เส้ือชั้นในทางบริษทัยงัคงเนน้ในการออกแบบชุดชั้นใน
เพื่อเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับผู ้สวมใส่ ซ่ึงปัจจุบันรูปแบบเส้ือชั้ นในมีความ
หลากหลาย มากยิ่งข้ึนซ่ึงสามารถแบ่งเส้ือชั้นในออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามรูปทรงของเส้ือชั้นใน
ไดแ้ก่เส้ือ ชั้นในเตา้คร่ึงทรงเส้ือชั้นในเตา้เต็มทรง, เส้ือชั้นในมีฐานทรง, เส้ือชั้นในไม่มีฐานทรง
เส้ือชั้นใน ดนัทรงรวมถึงเส้ือชั้นในท่ีมีรูปแบบตามสมยันิยมเช่นเส้ือชั้นในเกาะอกเป็นตน้กางเกง
ชั้นในเป็น อีกหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นจนสินคา้เป็นในชีวิตประจ าวนัทางบริษทัฯไดแ้บ่งสินคา้ออก
เป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคือกางเกงชั้นในแบบแฟชัน่ซ่ึงจะเป็นกางเกงชั้นในท่ีมีลายหรือดีไซน์เขา้คู่
กบัเส้ือชั้นใน เพื่อใหลู้กคา้ไดมี้เส้ือชั้นในและกางเกงชั้นในเขา้ชุดกนั 

 

ดงันั้นการจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อท่ีจะท าให้เรารู้การบริหารของบริษทัน้ีมีการดึงดูด 

ลูกคา้ในรูปแบบท่ีดีมากแค่ไหนและบริษทัสองบริษทัน้ีมีความแตกต่างกนัอยา่งไรมีวิธีการพฒันา 

ยอดขายยงัไงบริษทัไหนมีการออกแบบสินคา้เพื่อดึงดูดยอดขายได้ดีบริษทัมีกระบวนการวาง 

แผนการจดัท างบบญัชีอย่างไรโดยการท่ีดิฉันน างบการเงินของสองบริษัทมาวิเคราะห์ว่าสอง 

บริษทัน้ีมีความแตกต่างกนัอยา่งไรบริษทัไหนมียอดขายท่ีดีมีการพฒันามากข้ึนในทุก ๆ ปี มีลูกคา้ 

สนใจในสินคา้ของบริษทัเขามากท่ีสุด 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดท าโครงงาน 

ในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัทาไดก้าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงการไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 เพื่อศึกษาขอ้มูลของบริษทั  ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)   
1.2.2 เพื่อศึกษาเก่ียวกบักระบวนการจดัท าบญัชีของบริษทั  ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)   

 

1.2.3 เพื่อน าหลกัการทางบญัชีและส่ิงท่ีศึกษามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 

1.2.4 เพื่อศึกษาขั้นตอนของการวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั  ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
1.2.5 เพื่อศึกษาการบริหารวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั  ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
  1.3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 

 1.3.1 บริษัททีศึ่กษา บริษทั  ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
 1.3.2 ประเภทธุรกจิ ซ้ือขายสินคา้  
 1.3.3 ประเภทสินค้า ชุดชั้นในสตรี 
 1.34 งบการเงินทีใ่ช้ งบแสดงฐานะการเงินงบก าไรขาดทุนงบกระแสเงินสดไตรมาสท่ี 
  1-3 ประจ าปี 2561      
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 

1.4.1 นกัศึกษาทราบขอ้มูลบริษทั  ไทยวาโก ้จ  ากดั  (มหาชน)ไดถู้กตอ้ง   
1.4.2 นกัศึกษาเขา้ใจในกระบวนการจดัท าบญัชีของบริษทั  ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)ได ้
        ถูกตอ้ง       

 

1.4.3 นกัศึกษาสามารถน าความรู้ในหลกัการบญัชีและส่ิงท่ีศึกษามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
        ได ้

 

1.4.4 นกัศึกษาสามารถบอกขั้นตอนการวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั  ไทยวาโก ้จ  ากดั                     
        (มหาชน)ได ้
1.4.5 นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั  ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)ได ้

1.5 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.5.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

 

1.5.1.1 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมติั 
 

1.5.1.2 แต่งตั้งและแบ่งหนา้ท่ีของแต่ละบุคคล 
 

1.5.1.3 ประชุมคณะผูจ้ดัท า 
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1.5.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.5.2.1 ปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

 

1.5.2.2 จดัเตรียมขอ้มูลเอกสาร และอุปกรณ์ในการท าโครงการ 
 

1.5.2.3 น าขอ้มูลงบการเงินของบริษทั  ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)มาเป็นกรณีศึกษา 
 

1.5.2.4 วเิคราะห์งบการเงินของบริษทั  ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
1.5.2.5 น าผลการวเิคราะห์ของกรณีศึกษาไปเปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งท่ีประกอบธุรกิจ 
           ประเภทเดียวกนั 

1.5.3  ข้ันตอนสรุป 
1.5.3.1 รวบรวมเอกสารเพื่อการจดัท าแผน่ CD  

 

 1.5.3.2 น าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
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บทที ่2 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการบัญชี 
  
               การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยข์อง 
ผูป้ระกอบธุรกิจ ซ่ึงได้น าความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา หรือรายงานวิชาท่ีประยุกต์ใช้ในการจดัหา
โครงการคือ วิชาการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 วิชาการบญัชีเบ้ืองตน้ 2 วิชาการบญัชีตน้ทุน 1  การวางแผน
และควบคุมโดยงบประมาณ วิชาวิเคราะห์งบการเงิน ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบับญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 
2.1 ความหมายท่ีเก่ียวกบัการบญัชี 
       2.1.1 ความหมายของการบญัชี 
       2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 
       2.1.3 ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 
       2.1.4 ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์องคก์ร 
       2.2.1 แนวคิด SWOT 
       2.2.2 แนวคิดของหลกั PDCA 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบญัชี 
       2.3.1 หลกัการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
       2.3.2 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน” 
       2.3.3 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
       2.3.4 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลง 
      2.3.5 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง “ภาษีเงินได”้ 
      2.3.6 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 
      ประมาณการบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
      2.4 งานโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการบัญชี 
     2.1.1 ความหมายของการบัญชี 
การบญัชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการเก็บบนัทึกรวบรวมขอ้มูลจ าแนกและท าสรุปขอ้มูล     
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อนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีก็คือการใหข้อ้มูล 
ทางการเงิน ซ่ึงเป็นผลประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูส้นใจในกิจกรรมของกิจการ(จิระพนัธ์
สิทธิเขตการ, 2546:3) 
ค าจัดกดัความของบัญชีน้ันมีผูกความหมายแตกต่างกนัดังต่อไปนี ้
 อาจารยว์ไิล นครสุวรรณ ไดใ้หค้วามหมายของวชิาการบญัชี คือ การรวบรวมเอกสารหลกั 
ฐานทางการเงินและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินเพื่อน ามาจดบนัทึกและจ าแนกขอ้มูลพร้อมทั้ง ผลสรุป
ขอ้มูลทั้งหมดออกเป็นตวัเงินในรูปแบบของงบทางการเงิน 
 ธรรมนูญ อคัรพาณิชย,์ พะยอม สิงเสน่ห์ (2554:1) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชี คือการ
บญัชีวเิคราะห์จดัประเภท และบนัทึกรายการ โดยมีแผนท่ีไดจ้ดัวางไวเ้พื่อความเป็นระเบียบในการ
ด าเนินงาน และสามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานได ้
 อาจารยช์รินทร์ ศรีวิฑูรย ์ไดใ้ห้ความหมายของวิชาการบญัชี คือการบญัชีเป็นศิลปะของ
การรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน
ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีคือ การให้ขอ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย 
และผูท่ี้สนใจในแต่ละกิจกรรม 
 ศาสตราจารย ์W.A. Paton แห่งมหาวิทยาลยัมิซิแกน ได้ให้ความหมายของการบญัชีคือ 
“การช่วยอ านวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน”นกับญัชีจึงมีหน้าท่ีบนัทึก
รายการซ่ึงเกิดข้ึนได้กบัหน่วยธุรกิจเฉพาะท่ีสามารถตีค่าเป็นตวัเงินได้รวมทั้งเรียบเรียงจดัแยก 
ประเภทวิเคราะห์และรายงานผลสรุปของรายการท่ีเกิดข้ึนจากความหมายของการบญัชีท่ีวิชาการ
ให้นิยามไวแ้ลว้นั้นสามารถน ามาสรุปไดว้า่การบญัชีหมายถึงการบญัชีเป็นศิลปะของการรวบรวม
บนัทึกจ าแนกและท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงินผลงานขั้นสุดทา้ย
ของการบญัชีคือการให้ขอ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในแต่
ละกิจกรรม 
       2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 
      งบการเงิน (Financial statements) เป็นรายงานท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการ
ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ เช่นผูถื้อหุ้นควรถือเงินลงทุนต่อ หรือควรขายหรือควรซ้ือหุ้นเพิ่ม หรือ
เจ้าห น้ี เงินกู้จะใช้ในการพิจารณาว่าควรปล่อยกู้หรือไม่นอกจากนั้ นงบการเงินย ังแสดง
ความสามารถของฝ่ายบริหารท่ีได้รับความไวว้างใจจากผูถื้อหุ้นให้บริหาร ส่วนประกอบของ      
งบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  35 เร่ือง การน าเสนองบการเงินท่ีสมบูรณ์ต้อง
ประกอบดว้ย 
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 2.1.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน Balance sheet เป็นงบท่ีแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ 
ณ วนัใดวนัหน่ึงองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ สินทรัพยห์น้ีสิน และส่วนของเจา้ของ (ทุน)  
                                       
 
 2.1.2.2 งบก าไรขาดทุน Statement of income หรือ Profit and loss statement เป็นงบท่ี
แสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึงๆ องค์ประกอบท่ีส าคญั
เก่ียวกบัการวดัผลการด าเนินงาน คือ บญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

 
 

 2.1.2.3 งบกระแสเงินสด Statement of cash flows เป็นงบท่ีแสดงการไหลเข้าและไหล
ออกของกระแสเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ในระหว่างงวดบญัชีหน่ึง ๆ ว่ากิจการได้
ด าเนินกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจดัหาเงินอยา่งไร 
 2.1.2.4 งบแสดงเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ Statement of changes in owner’s equity 
หรืองบก าไรขาดทุนเป็ดเสร็จ comprehensive income statement เป็นงบท่ีแสดงการเปล่ียนแปลง
ในส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของในระหวา่งงวดบญัชี 
 2.1.2.5 นโยบายการบญัชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินaccounting policies and notes 
to financial statement เป็นขอ้มูลนโยบายบญัชีท่ีกิจการเลือกใหอ้ยา่งเหมาะสม และขอ้มูลท่ีเปิดเผย
เพิ่มเติม เพื่อใหผู้ใ้ชง้บไม่เขา้ใจผดิในสาระส าคญัของงบการเงิน 
 2.1.3 ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 
 2.1.3.1 การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การค้นหาขอ้เท็จจริงจากงบการเงินโดยการ
ค้นหาข้อเท็จจริงดังกล่าวต้องอาศัยเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์แนวตั้ ง การวิเคราะห์
แนวนอน และการวเิคราะห์อตัราส่วนเป็นตน้ 
 การวเิคราะห์งบการเงินสามารถวเิคราะห์ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
              1. การน างบการเงินงบใดงบหน่ึงมาแปลความหมาย เช่น การน างบแสดงฐานะการเงิน 
(งบดุล) หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบก าไรขาดทุน) มาวเิคราะห์ตามแนวตั้งหรือวิเคราะห์ตาม
โครงสร้าง ซ่ึงจะท าให้ทราบรายละเอียดของแต่ละรายการในงบการเงินนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด
และท าให้สามารถเปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนได ้การน างบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จมาวิเคราะห์ตามแนวนอนหรือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง จะท าให้ทราบว่าแต่ละรายการ
ในงบการเงินนั้นเพิ่มข้ึนหรือลดลง หรือวิเคราะห์งบกระแสเงินสด จะท าให้ทราบว่าในระหวา่งปี
กิจการไดเ้งินมาและใชเ้งินไปในกิจกรรมใดบา้ง 

สินทรัพย=์ หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของกิจการ (ทุน) 

รายได ้- ค่าใชจ่้าย= ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
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% = ยอดแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุน×100 
 ยอดรายไดร้วม 
 

% = ยอดแต่ละรายการในหมวดสินทรัพย ์×100  
 ยอดสินทรัพยร์วม 

%  = ยอดแต่ละรายการในหมวดหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ × 100  
 ยอดหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
 

2.การน างบการเงินมากกว่าหน่ึงงบมาวิเคราะห์ร่วมกนัเช่นการน ารายการในงบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาหาอตัราส่วนซ่ึงจะท าให้ทราบถึงความสามารถใน
การด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร เป็นตน้ 
 2.1.3.2 การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้งหมายถึงการวิเคราะห์ตวัเลขในงบการเงิน 
โดยมีการก าหนดให้ยอดรวมของหมวดใจหมวดหน่ึงในงบการเงินเป็นร้อยละ 100 แลว้เทียบว่า
ยอดรายการอ่ืน ๆเป็นร้อยละเท่าใดของยอดรวมในหมวดเดียวกนัเพื่อให้ตวัเลขแสดงความหมายท่ี
ชดัเจนและสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
 งบก าไรขาดทุน ก าหนดให้ยอดรายได้รวมเป็นร้อยละ 100  เม่ือตอ้งการค านวณว่ายอด
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแต่ละรายการเป็นยอดเท่าใด 
 งบแสดงฐานะการเงิน ก าหนดให้ยอดสินทรัพยร์วมเป็นร้อยละ 100 เม่ือตอ้งการค านวณ
ยอดสินทรัพยแ์ต่ละรายการเป็นยอดเท่าใด 
 ยอดหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเป็นร้อยละ 100 เม่ือตอ้งการค านวณยอดหน้ีสินและ
ส่วนของผูถื้อหุน้แต่ละรายการเป็นร้อยละเท่าใด 
 การค านวณแนวตั้งในงบก าไรขาดทุน ก าหนดให้ยอดรายไดร้วมเป็นร้อยละ 100 และน า
ยอดแต่ละรายการในงบก าไรขาดทุนมาค านวณยอดรายการนั้นเป็นร้อยละเท่าใดของยอดรายได้
รวม โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 
 

การค านวณแนวตั้งในงบแสดงฐานะการเงิน ก าหนดให้ยอดสินทรัพยร์วม หรือ ยอด
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้เป็นร้อยละ 100 และนายอดแต่ละรายการในงบแสดง ฐานะการเงินมา
ค านวณวา่รายการนัน่ ๆ เป็นร้อยละเท่าใดของยอดรวม โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

 
 

 
และ 

          
  
 
          2.1.3.3 การวเิคราะห์เปรียบเทียมตามแนวนอนหรือแนวโนม้หมายถึง การวเิคราะห์ตวัเลขใน 
งบการเงิน โดยมีการเปรียบเทียบกบัปีอ่ืน ๆ ซ่ึงตอ้งก าหนดให้ตวัเลขปีใดปีหน่ึงเป็นร้อยละ 100 
และเทียบวา่ปีอ่ืน ๆ จะเป็นร้อยละเท่าใด ในการก าหนดปีใดปีหน่ึงให้เป็นร้อยละ 100 สามารถท า
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                                                    ยอดปีก่อน 

ได ้2 วธีิคือ การเปรียบเทียบกบัปีก่อน และการเปรียบเทียบกบัปีฐาน ในกรณีมีตวัเลข 2 ปี ทั้ง 2 วิธี
จะ ค านวณเหมือนกนั 
 วธีิการวเิคราะห์งบการเงินแนวนอน 
การวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นการวเิคราะห์โดยเทียบปีก่อนใหเ้ป็นร้อยละ 100 แลว้หาวา่
ยอดปีปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากก่อนอยางไรโดยใชสู้ตรดงัน้ี 
                           % การเปล่ียนแปลง =ยอดปี ปัจจุบนั–ยอดปีก่อน × 100  
 

 
          2.1.3.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินคือ การน ารายการท่ีมีความสัมพันธ์กันมา 
เปรียบเทียบเพื่อให้มีความหมายมากข้ึน โดยรายการท่ีน ามาเปรียบเทียบจะเป็นรายการในงบ
เดียวกนัหรือต่างงบกนัก็ไดส้ าหรับการเปรียบเทียบรายการในงบเดียวกนั เช่น การน าก าไรสุทธิ 
เปรียบเทียบกับยอดขายหรือการน ายอดหน้ีสินเปรียบเทียบกบัสินทรัพยส่์วนการเปรียบเทียบ
รายการต่างงบกนั เช่นการน ายอดขายมาเปรียบเทียบกบัสินทรัพยเ์ป็นตน้ เม่ือน ารายการต่าง ๆ มา
เปรียบเทียบกนัแลว้ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะใหค้วามหมายท่ีมีประโยชน์กวา่การวเิคราะห์แต่ละรายการแยก 
จากกนัและในการวิเคราะห์อตัราส่วนควรมีการเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนในอดีต อตัราส่วนของ 
คู่แข่งหรือของอุตสาหกรรม ซ่ึงจะท าใหมี้เกณฑใ์นการวเิคราะห์ไดช้ดัเจนข้ึน 
อตัราส่วนท่ีใชใ้นการวเิคราะห์งบการเงินแบ่งได ้4 หมวดใหญ่ ๆ ดว้ยกนั คือ 
              1.   อตัราส่วนสภาพคล่อง 
              2.    อตัราส่วนสภาพหน้ีสิน 
              3.    อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท าก าไร 

  4.    อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์
 
1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

1.1 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อตัราส่วนทุน
หมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพยห์มุนเวียน (CA) /หน้ีสินหมุนเวียน (CL) วดัความสามารถ
ในการช าระหน้ีระยะสั้ น ถ้าค่าท่ีค  านวณได้สูงเท่าใด แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนท่ี
ประกอบไปดว้ย เงินสด ลูกหน้ีและสินคา้คงเหลือมากกวา่หน้ีระยะสั้น ท าใหค้ล่องตวัใน การช าระ
หน้ีระยะสั้นมีค่อนขา้งมาก โดยปกติอตัราส่วน 2:1 ถือวา่เหมาะสมแลว้ 

1.2 อัตราส่ วน ทุนห มุน เวียน เร็ว  (Quick Ratio or Acid Test Ratio) อัตราส่ วน ทุน
หมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (สินทรัพย์หมุนเวียน–สินค้าคงเหลือ)/ หน้ีสินหมุนเวียนหรือ 
(Quick Ratio = CA - Inventory) / CL เป็น การวดัส่วนของสินทรัพยท่ี์ไดห้ักค่าสินคา้คงเหลือท่ี
เป็นสินทรัพยร์ะยะสั้นและมีความคล่องตวัใน การเปล่ียนเป็นเงินสดไดต้ ่าสุดออกเพื่อใหท้ราบถึง 
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สภาพคล่องท่ีแทจ้ริงของกิจการไดโ้ดยปกติ อตัราส่วน 1 : 1 ถือวา่เหมาะสมแลว้ 
 1.3 อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี (Account Receivable Turnover) อตัราหมุนเวียนของ
ลูกหน้ี (Account Receivable Turnover) A/R Turnover = ขายเช่ือสุทธิหรือใชย้อดขายรวม 
(คร้ัง หรือ รอบ) /ลูกหน้ีถวั เฉล่ีย ลูกหน้ีถวั เฉล่ีย = (ลูกหน้ีตน้งวด + ลูกหน้ีปลายงวด)/ 2 หากค่าท่ี 
ค านวณไดมี้ค่าสูง แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหน้ีใหแ้ปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็ว 

1.4 ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเรียกเก็บหน้ี (Average Collection Period) ระยะเวลาถวัเฉล่ีย
ในการเรียกเก็บหน้ี (Avg. Collection Period) (วนั) = 365 วนั/อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ียิ่งต ่ายิ่งดี
แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหน้ีว่าสั้ นหรือยาว เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพ ของลูกหน้ี
ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหน้ีและนโยบายในการใหสิ้นเช่ือทางธุรกิจ 

1.5 อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) อตัราการหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) = ตน้ทุนสินคา้ขาย (COGS) /สินคา้ 
สินค้าคงเหลือเฉล่ีย  = (สินค้าต้นงวด+สินค้าปลายงวด)/ 2 หากค่าค านวณได้สูง ย่อมแสดงถึง
ความสามารถในการบริหารการขายสินคา้ไดเ้ร็ว 
      1.6 ระยะเวลาในการจาหน่าย (ขาย) สินคา้ 
ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินค้า (วนั) = 365 (วนั) /อตัราหมุนเวียนของสินค้า (Inventory 
Turnover) ยิง่ขายไดเ้ร็ว  (ระยะเวลาสั้น) ยิง่ดี 
2. อตัราส่วนสภาพหนีสิ้น 
       2.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมคือแสดงสัดส่วนหน้ีสินรวมของบริษทัเม่ือเทียบกบั
ทรัพยสิ์นของบริษทัทั้งหมด แสดงถึงว่าบริษัทใช้เงินทุนจากภายนอกหรือกู้ยืมเท่าไหร่และยงั
แสดง ถึงความสามารถในการช าระหน้ีถา้สัดส่วนสูงแสดงวา่บริษทัมีภาระหน้ีสินสูงการบริหารก็มี 
ความเส่ียงสูง โดยเฉพาะถา้หน้ีส่วนใหญ่เป็นหน้ีระยะสั้น และกิจการมีเงินสดหมุนเวียนจากการ 
ขายต่าง แต่หากบริษทั มีก าไรท่ีดีแสดงถึงความสามารถในการใชสิ้นทรัพยสู์งไดด้ว้ย 

 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม = หน้ีสินรวม 

 
 

     2.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย คือแสดงสัดส่วนหน้ีสินรวมของ 

บริษทัเม่ือเทียบกบัทรัพยสิ์นของบริษทัทั้งหมด แสดงถึงวา่บริษทัใชเ้งินทุนจากภายนอกหรือกูย้ืม 

เท่าไร และยงัแสดงถึงความสามารถในการช าระหน้ีถา้สัดส่วนสูง แสดงวา่บริษทัมีภาระหน้ีสินสูง 

การบริหารก็มีความเส่ียงสูง โดยเฉพาะถ้าหน้ีส่วนใหญ่เป็นหน้ีระยะสั้ น และกิจการมีเงินสด

สินทรัพยร์วม 
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ส่วนของเจา้ของ 

หมุนเวียนจากการขายต่าง แต่หากบริษทัมี ก าไรท่ีดีกวา่แสดงถึงความสามารถในการใชสิ้นทรัพย์

สูงไดด้ว้ย 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย = ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี  
   ดอกเบ้ียจ่าย 

    2.3 อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อส่วนของเจา้ของ คือ อตัราส่วนท่ีน าหน้ีสินรวมหารดว้ย

ส่วน ของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนน้ีจะแสดงโครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพยข์องกิจการจาก

การกูย้มื หรือ มาจากทุนของกิจการ 

อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อส่วนของเจา้ของ = หน้ีสินระยะยาว  
  

 
   2.4 อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อเงินลงทุนระยะยาว แสดงถึงสัดส่วนระหวา่งหน้ีสินระยะ

ยาว กบัเงินทุนระยะยาวทั้งหมดของธุรกิจ 
อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อเงินลงทุนระยะยาว = หน้ีสินระยะยาว 

  
 
3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท าก าไร 
          3.1 อตัราผลตอบแทนขั้นตน้แสดงถึงความสามารถในการท าก าไรขั้นตน้เปรียบเทียบกบั
ยอดขาย 

อตัราผลตอบแทนขั้นตน้ =   ก าไรขั้นตน้    
 
 
         3.2 อตัราผลตอบแทนสุทธิแสดงถึงความสามารถในการท าก าไรสุทธิเปรียบเทียบกบัยอดขาย 
   
           อตัราผลตอบแทนขั้นตน้ =   ก าไรสุทธิ    
 
 
         3.3 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม แสดงใหเ้ห็นถึงการลงทุนในสินทรัพย ์
  อตัราผลตอบแทนขั้นตน้ =   ก าไรสทธิ 
 
 

เงินลงทุนระยะยาว 

ยอดขายสุทธิ 

ยอดขายสุทธิ 

สินทรัพยร์วม 
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4. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ 
 4.1 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์เป็น อตัราส่วนทางการเงินท่ีวดัประสิทธิภาพการใช ้
สินทรัพยข์องบริษทัเพื่อผลิตยอดขายหรือรายไดจ้ากการขายเขา้สู่บริษทั 

อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย ์ = ขายสุทธิ 
 
 
        4.2  อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร  สินทรัพย์เป็นการค านวณหาอัตราส่วนเพื่ อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานว่าหน่ึงรอบระยะเวลาการบญัชีของกิจการมีผลการด าเนินท่ีมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร การค านวณอตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 
 อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร = ขายสุทธิ 

 

  

2.1.4 ความหมายเกีย่วกบัธุรกจิ 

   การค้าปลีก หมายถึงกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือขายสินค้า หรือบริการโดยตรงแก่
ผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยโดยปัจจุบนัธุรกิจคา้ปลีกมีความ
เจริญก้าวหน้าเพราะมีผูป้ระกอบกิจการค้าปลีกมากข้ึนทั้งกิจการขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ใน 
ประเทศไทยมีร้านคา้ปลีกท่ีขายสินคา้ทัว่ไป 

การขนส่ง  หมายถึง การเคล่ือนยา้ยคนและส่ิงของจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง การขนส่ง
แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ดงัน้ี ทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ และอ่ืน ๆ เราสามารถพิจารณาการขนส่ง
ได้จาก หลายมุมมอง โดยคร่าว ๆ แล้ว เราจะพิจารณาในสามมุมคือ มุมของโครงสร้างพื้นฐาน, 
ยานพาหนะ , และการด าเนินการ โครงสร้างพื้นฐาน พิจารณาโครงข่ายการขนส่งท่ีใช้ เช่น ถนน 
ทางรถไฟ เส้นทางการบิน คลอง หรือ ท่อส่ง รวมไปถึงสถานีการขนส่ง เช่น ท่าอากาศยาน สถานี
รถไฟ ท่ารถ และ ท่าเรือ ในขณะท่ียานพาหนะ คือส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีไปบนโครงข่ายนั้น เช่น รถยนต์
รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ ส่วนการดาเนินการนั้นจะสนใจเก่ียวกบัการควบคุมระบบ เช่น ระบบจราจร 
ระบบควบคุมการบิน และนโยบาย เช่นวิธีการจดัการเงินของระบบ เช่นการเก็บค่าผ่านทาง หรือ
การเก็บภาษีน ้ามนั เป็นตน้ 
 ธุรกิจระหว่างประเทศ หมายถึง การด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน ซ่ึง
ประกอบธุรกิจขา้มพรมแดน ไม่วา่จะเป็นการคา้ระหว่างประเทศ (International Trade) ไดแ้ก่การ
ส่งออก การน าเข้าสินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นต้น การลงทุนระหว่างประเทศ (International 
Investment) เช่น การเคล่ือนยา้ยแหล่งผลิตไปยงัต่างประเทศ เป็นตน้ การร่วมทุนกบัธุรกิจต่างชาติ

สินทรัพยร์วม 

สินทรัพยถ์าวร 



12 
 

โดยใชป้ระโยชน์ จากทรัพยากรและโอกาสท่ีมีอยูท่  าใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยอาจรวมถึงการ
ผลิตตามใบอนุญาต (Licensing) การให้สัมปทานในการจาหน่าย (Franchising) สัญญาการบริหาร
และด าเนินการManagement (Contract) ฯลฯ เป็นตน้ 

การออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ท่ีผู ้อ่ืน
สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผสัไดเ้พื่อให้มีความเขา้ใจในผลงานร่วมกนั แบบท่ีคิดออกมาอาจ
เป็นส่ิงท่ี เป็นไปไดจ้ริง หรือแบบท่ีเป็นลกัษณะเพื่อฝัน เป็นเพียงนามธรรมก็ได้ผูท่ี้ออกแบบจะ
เรียกว่า นกัออกแบบ ซ่ึงหมายถึงคนท่ีท างานวิชาชีพในสาขาการออกแบบท่ีแตกต่างกนัไป เช่น  
นกัออกแบบ แฟชัน่ นกัออกแบบแนวความคิด หรือนกัออกแบบเวบ็ไซต ์

ผ้า หมายถึง ส่ิงท่ีไดจ้ากการน าวสัดุธรรมชาติหรือวสัดุท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาสานหรือทอจน
เป็นเน้ือเดียวกัน เช่น ฝ้ายใยไหมไนลอนเป็นต้นประโยชน์ของผ้าคือการน ามาตัดเย็บเป็น 
เคร่ืองนุ่งห่มเคร่ืองใช้ประเภทผา้ต่าง ๆ และในดา้นอ่ืน ๆ เช่น การตกแต่งสถานท่ีเป็นตน้ วสัดุท่ี
หลกั ใชใ้นการผลิตผา้ ไดแ้ก่วสัดุจากสัตวว์สัดุจากพืช แร่ธรรมชาติและจากการสังเคราะห์เคมี 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์องค์กร 

2.2.1 แนวคิดของ SWOT 
SWOT หมายถึง หลกัการบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การประเมินและ 

วเิคราะห์สถานภาพขององคก์รเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารเป็นส่ิงส าคญัและมีความจ าเป็น 
เพราะนอกจากจะท าให้ผูบ้ริหารทราบถึงความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแล้ว การวิเคราะห์
องคก์รยงัเป็นการก าหนดกรอบการท างานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไวโ้ดยใช้
ทฤษฎีท่ี เรียกวา่ SWOT มาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ 
              S และ W เป็น การวเิคราะห์ภายในองคก์ร (Internal analysis) 
              O และ T เป็น การวเิคราะห์ภายนอกองคก์ร (External analysis) 
 หลกัการวิเคราะห์โดยตรวจสอบตนเองเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรซ่ึง
สภาวะแวดล้อมภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ หรือไม่ได้เกิด
จากตัวองค์กรเอง 
         S   เรามีจุดแข็งอะไรบา้งในองค์กร เช่น พนกังานมีประสิทธิภาพ อายุงานของพนกังานมาก            

และสามารถพฒันาไดง่้าย 

        W   เรามีจุดอ่อนอะไรบา้งในองค์กร เช่น การส่งมอบล่าช้ากว่าคู่แข่งการประสานงาน ไม่ดี
การบริการไม่ดี 
         O   จากสภาพแวดลอ้มภายนอกอะไรบา้ง ท่ีเอ้ือประโยชน์ใหอ้งคก์รเรา เช่นถา้เราอยูใ่นธุรกิจ  
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ขนส่ง ราคาน ้ามนัท่ีต ่า ลงถือเป็นโอกาสในการท าก าไรเป็นตน้ 
         T   จากสภาพแวดลอ้มภายนอกอะไรบา้ง ท่ีเป็นอุปสรรคต่อองค์กร เช่น ในธุรกิจขนส่งถ้า
น ้ามนัข้ึนราคา ถือเป็นอุปสรรคต่อองคก์รเพราะจะท าใหผ้ลก าไรลดลง เป็นตน้ 

2.2.2 แนวคิดของหลกัPDCA 
PDCA คือ วงจรท่ีพฒันามาจากวงจรท่ีคิดคน้โดยวอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ทผูบุ้กเบิก ส าหรับ

วงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัมากข้ึนเม่ือ เอดวาร์ดเดมม่ิง ปรมาจารย ์ดา้น
การบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนกังาน 
ภายในโรงงานให้ดียิง่ข้ึนและช่วยคน้หาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนกังานเอง 
จน วงจรน้ีเป็นท่ีรู้จกักนในอีกช่ือวา่ “วงจรเด็มม่ิง ” ต่อมาพบวา่ แนวคิดในการใชว้งจร PDCA นั้น
สามารถ น ามาใช้ไดก้บัทุกกิจกรรม จึงท าให้เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนทัว่โลก PDCA  
เป็นอกัษรน า ของศพัทภ์าษาองักฤษ 4 ค าคือ 
   P: Plan        = การวางแผน 
   D: Do         = ปฏิบติัตามแผน 
   C: Check    = ตรวจสอบ / ประเมินผลแบะน าผลประเมินมาวเิคราะห์ 
   A: Action   = ปรับปรุงด าเนินการใหเ้หมาะสมตามผลประเมิน 
หลกัการวเิคราะห์โดยPDCA 

1. การวางแผน (Plan: P) เป็นส่วนประกอบของวงจรท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากการวางแผน
เป็นจุดเร่ิมต้นของงานและเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้การท างานในส่วนอ่ืนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลการวางแผนในวงจรเดมม่ิง เป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา โดยวิธีการระดม
ความคิด การหาสาเหตุ ปัญหาการหาวิธีการแกปั้ญหาการจดัท าตารางการปฏิบติังาน การก าหนด
วธีิด าเนินการ การก าหนด วธีิการตรวจสอบและประเมินผล ในขั้นตอนน้ีมีการด าเนินการดงัน้ี 

1.1 ตระหนักและก าหนดปัญหาท่ีต้องการแก้ไข หรือปรับปรุงให้ดีข้ึน โดย    
สมาชิกแต่ ละคนร่วมมือและประสานกนัอย่างใกล้ชิดในการระบุปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ในการด าเนินงาน เพื่อท่ีจะร่วมกนัท าการศึกษาและวิเคราะห์หาแนว
ทางแกไ้ขต่อไป 

1.2 เก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบการด าเนินงาน หรือ 
สาเหตุของปัญหา เพื่อใช้ในการปรับปรุง หรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงควร
จะวางแผนและด าเนินการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบเข้าใจง่ายและ
สะดวกต่อการใช้งาน  เช่น  ตารางตรวจสอบแผนภู มิ แผนภาพห รือ
แบบสอบถาม เป็นตน้ 
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1.3 อธิบายปัญหาและก าหนดทางเลือกวิเคราะห์ปัญหาเพื่อใชก้ าหนดสาเหตุของ
ความบกพร่อง ตลอดจนแสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงนิยมใช้วิธีการเขียน
และวิเคราะห์แผนภูมิหรือแผนภาพ เช่น แผนภูมิก้างปลา แผนภูมิพาเรโต 
และแผนภูมิการควบคุม เป็นตน้ เพื่อให้สมาชิกทุกคน ในทีมงานคุณภาพเกิด
ความเข้าใจในสาเหตุและปัญหาอย่างชัดเจน แล้วร่วมกันระดมความคิด
(Brainstorm) ในการแกปั้ญหาโดยสร้างทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได้ในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา เพื่อมาท าการวเิคราะห์และตดัสินใจเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด
มาด าเนินงาน 

1.4 เลือกวิธีการแกไ้ขปัญหา หรือปรับปรุงการด าเนินงาน โดยร่วมกนัวิเคราะห์
และวจิารณ์ทางเลือกต่าง ๆ ผา่นการระดมความคิด และการแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็นของสมาชิก เพื่อตดัสินใจเลือกวธีิแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
ด าเนินงาน ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงอาจจะ
ตอ้งท าวิจยัและหาขอ้มูลเพิ่มเติม หรือก าหนดทางเลือกใหม่ท่ีมีความน่าจะ
เป็นในการแกไ้ขปัญหาไดม้ากกวา่เดิม 

2. การปฏิบัติตามแผน Do:(D) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไวใ้นตารางการ
ปฏิบัติงาน ทั้ งน้ีสมาชิกกลุ่มต้องมีความเข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็นในแผนนั้ น ๆ 
ความส าเร็จของการน าแผนมาปฏิบติัตอ้งอาศยัการทางานดว้ยความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากสมาชิก 
ตลอดจนการจดัการทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานตามแผนนั้น ๆ ในขั้นตอนน้ีขณะท่ี 
ลงมือปฏิบติัจะมีการตรวจสอบไปดว้ย หากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะตอ้งมีการปรับแผนใหม่และ 
เม่ือแผนนั้นใชง้านไดก้็น าไปใชเ้ป็นแผนและถือปฏิบติัต่อไป 

3. การตรวจสอบ (Check: C) หมายถึง การตรวจสอบดูวา่เม่ือปฏิบติังานตามแผน หรือการ
แกปั้ญหางานตามแผนแลว้ ผลลพัธ์เป็นอยา่งไร สภาพปัญหาไดรั้บการแกไ้ขตรงตามเป้าหมายท่ี 
กลุ่มตั้งใจหรือไม่การไม่ประสบผลส าเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ปฏิบติัตาม
แผน ความไม่เหมาะสมของแผน การเลือกใชเ้ทคนิคท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ 

4. การด าเนินการให้เหมาะสม Action: (A) เป็นการกระท าภายหลงัท่ีกระบวนการ 3 ขั้นตอน
ตามวงจรได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ขั้นตอนน้ีเป็นการน าเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ (C) มา 
ด าเนินการใหเ้หมาะสมต่อไป 
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2.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบัญชี 
 2.3.1 หลกัการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทีรั่บรองโดยทัว่ไป 

หลกัการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หมายถึง กฎเกณฑ์และวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีท่ีไดท้  าการศึกษาและพฒันาภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ตามหลกั
กฎหมายของแต่ละประเทศอย่างเหมาะสมและมีเหตุผลจนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป แลว้น ามา
เป็นหลกัในการปฏิบติังานทางบญัชีใหเ้ป็นไปในแนวทางทางเดียวกนั 

หลกัปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
ระบบการจัดท าบัญชีท่ีถือเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไป ยืดถือตามมาตรฐานการบัญชี 

เช่นเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กรธุรกิจ ร้านคา้ หรือแมแ้ต่บญัชีครัวเรือน หลกัในการ 
ปฏิบติัไดแ้ก่ 

1. การรวบรวม ไดแ้ก่การรวบรวมหลกัฐานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทางการเงิน เช่น 
เอกสารการรับจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ไปส่งสินคา้ หรือบญัชีเก่ียวกบัการเงิน 

2. การจดบนัทึก ได้แก่การน าหลกัฐานทางการเงินมาจดบนัทึกในสมุด หรือ
บนัทึกลง ในเอกสารอ่ืน ๆ เช่น การลงทะเบียนซ้ือสินคา้ หรือลงทะเบียนขาย
สินคา้ โดย ตรวจสอบรายการจากใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงิน 

3. การจ าแนก ได้แก่การจ าแนกประเภทหรือแยกบญัชีให้เป็นหมวดหมู่เช่น 
บญัชี รายรับรายจ่าย บญัชีหรือทะเบียนสินคา้ บญัชีเงินสด 

4. สรุปผล หมายถึงเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีจะมีการสรุปรวบขอ้มูลปรับปรุง 
รายการเพื่อจดัท างบการเงิน เช่น สรุปยอดทุกส้ินเดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 
1 ปี 

5. การไดรั้บประโยชน์ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละการจ่าย
ช าระในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินท่ีไดรั้บรู้ใน แสดงฐานะการเงิน
ของกิจการ และ 

6. การจดัท างบการเงิน ได้แก่การน ารายละเอียดจากการสรุปผลมาจดัท างบ
การเงิน เพื่อให้รู้สถานะขององค์กร เช่น มีรายรับรายจ่าย มีค่าใช้จ่าย หรือมี
ก าไรขาดทุน อยา่งไรใน 1 รอบบญัชี 

2.3.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง“การน าเสนองบการเงิน” 
         มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง“การน าเสนองบการเงิน” 
วตัถุประสงค์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดเกณฑก์ารน าเสนองบการเงินท่ีจดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป 
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เพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบได้กับงบการเงินในงวดก่อน ๆ ของ 
กิจการและงบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึงขอ้ก าหนดโดยรวม
ของการน าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่าส าหรับเน้ือหาท่ี
ตอ้งแสดงในงบการเงิน 
งบการเงิน 
จุดมุ่งหมายของงบการเงิน 

งบการเงินเป็นการน าเสนอฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการอยา่งมี 
แบบแผนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินผลการด าเนินงาน และกระแสเงิน 
สด ของกิจการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินกลุ่ม ต่าง ๆ 
นอกจากน้ีงบการเงินยงัแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารซ่ึงได้รับมอบหมายให้ดูแล
ทรัพยากรของกิจการ เพื่อท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าว งบการเงินต้องให้ข้อมูลทุกข้อ 1 
สินทรัพย ์2 หน้ีสิน 3 ส่วนของเจา้ของ 4 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรวมถึงผลก าไรและขาดทุน 5 เงินทุน
ท่ีไดรั้บจากผูเ้ป็นเจา้ของ และจดัสรรส่วนทุนให้ผูเ้ป็นเจา้ของในฐานะท่ีเป็นเจา้ของ 6 กระแสเงิน
สด 
การด าเนินงานต่อเน่ือง 
        ในการจดัท างบการเงินฝ่ายบริหารตอ้งประเมินความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
ของกิจการ งบการเงินตอ้งจดัท าข้ึนตามหลกัการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจ
ท่ีจะบริหารตระหนกัวา่มีความไม่แน่นอนอยา่งมีสาระส าคญัเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสภาพการณ์ใด
ท่ีอาจท าให้เกิดความสงสัยอย่างมีนัยส าคญัความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ
กิจการกิจการตอ้ง เปิดเผยให้ทราบถึงความไม่แน่นอนดงักล่าว ในกรณีท่ีงบการเงินมิไดจ้ดัท าข้ึน
ตามหลักการด าเนินงานต่อเน่ือง กิจการตอ้งเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงน้ีพร้อมทั้งเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
จดัท างบการเงินนั้นและเหตุผลท่ี ไม่อาจถือไดว้า่กิจการเป็นกิจการท่ีจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองได ้
เกณฑ์คงค้าง 
          กิจการต้องจดัท างบการเงินตามเกณฑ์คงคา้ง ยกเวน้ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเม่ือใช้
เกณฑ์คงคา้งในการจดัท างบการเงิน กิจการตอ้งรับรู้รายการเป็นสินทรัพยห์น้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 
รายไดแ้ละ ค่าใชจ่้าย (องคป์ระกอบของงบการเงิน) เม่ือรายการเหล่านั้นเป็นไปตามค่านิยามและ
เกณฑก์ารรับรู้ รายการตามท่ีก าหนดไวใ้นแม่บทการบญัชี 
ความถี่ในการรายงาน 
          กิจการตอ้งน าเสนองบการเงินฉบบัสมบูรณ์ (รวมทั้งขอ้มูลเปรียบเทียบ) อยา่งนอ้ยปี ละคร้ัง
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและเป็นเหตุให้กิจการต้องน าเสนอ               
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งบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบญัชียาวกว่าหรือสั้ นกว่าหน่ึงปี กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม
ส าหรับแต่ละงวดใน งบการเงินดงัต่อไปน้ี 
       1. เหตุผลในการใชง้วดท่ียาวกวา่หรือสั้นกวา่หน่ึงปี 
       2.   ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่จ  านวนเงินเปรียบเทียบท่ีแสดงในงบการเงินไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบ  
             กนัไดท้ั้งหมด 
ความสม ่าเสมอในการน าเสนอ 
    กิจการตอ้งน าเสนอและจดัประเภทรายการในงบการเงินในลกัษณะเดียวกนัในทุกงวด  
ยกเวน้กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
       1.  ภายหลงัการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในลกัษณะการด าเนินงานของกิจการหรือการ 
ทบทวนงบการเงินแลว้เป็นท่ีชดัเจนว่าการน าเสนอและการจดัประเภทรายการในงบการเงินแบบ
ใหม่จะท าให้การน าเสนองบการเงินมีความเหมาะสมยิง่ข้ึนโดยค านึงถึงเกณฑ์การเลือกใชแ้ละการ
ปฏิบติัตาม นโยบายการบัญชีท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง
นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
        2.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดใหมี้การเปล่ียนแปลงการน าเสนองบการเงิน 
สินทรัพย์ทีไ่ม่เป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นให้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
        มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชค้  าวา่ ไม่หมุนเวียน ให้หมายรวมถึง สินทรัพยมี์ตวัตน สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตน และสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงมีลักษณะท่ีเป็นระยะยาว และมิได้มีข้อห้ามในการใช้
ค  าอธิบาย อ่ืนหากค าท่ีเลือกใชแ้ทนนั้นยงัคงมีความหมายชดัเจน 
แหล่งข้อมูลส าคัญเกีย่วกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
       กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบขอ้สมมติท่ีใชเ้ก่ียวกบัอนาคตและแหล่งท่ีมาท่ีส าคญัอ่ืนของ 
ความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมี 
นัยส าคญัท่ีจะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ภายในปีบญัชีถดัไปซ่ึงในกรณีดงักล่าวน้ีกิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ   
งบการเงินซ่ึง รวมถึงรายละเอียดทุกขอ้ ดงัน้ี 
      1.   ลกัษณะของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
      2.   มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
การปฏบิัติในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถือปฏบิัติ 
       มาตรฐานการบญัชีฉบบัน่ีให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ 
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีสนบัสนุนให้น าไปใชก่้อนวนัถือปฏิบติัหากกิจการน า 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไปถือปฏิบติัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2557 
กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวดว้ย 
2.3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 (ปรับปรุง2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
         มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
วตัถุประสงค์ 
       ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ 
ประเมิน ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และความ 
ตอ้งการใชก้ระแสเงินสดของกิจการ ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน จะตอ้งมีการ 
ประเมินความสามารถของกิจการ ในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จงัหวะเวลา
และ ความแน่นอนของการก่อใหเ้กิดเงินสดดงักล่าว 
       วตัถุประสงคข์องมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีคือ เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในอดีตของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนก
กระแส เงินสดในระหว่างงวดเป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
จดัหาเงิน 
ขอบเขต 
       1. กิจการตอ้งจดัท างบกระแสเงินสดให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
และ ตอ้งแสดงงบกระแสเงินสดเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินของกิจการท่ีน าเสนอในแต่ละงวด 
        2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง       
งบ กระแสเงินสด 
        3. ผูใ้ชง้บการเงินของกิจการยอ่มสนใจวา่กิจการก่อให้เกิดและใชเ้งินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดอยา่งไร โดยไม่ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของกิจกรรมของกิจการ และไม่ข้ึนอยูก่บัวา่เงินสดจะถือ
เป็นสินคา้ของกิจการหรือไม่ซ่ึงอาจเป็นกรณีของสถาบนัการเงิน กิจการยอมตอ้งการเงินสดดว้ย
เหตุผลท่ีเหมือนกนัอย่างไรก็ตาม กิจกรรมหลกัท่ีก่อให้เกิดรายได้ของกิจการอาจแตกต่างกนัไป 
นั่นคือ กิจการต้องการเงินสดเพื่อใช้ในการด า เนินงาน เพื่อช าระภาระผูกพัน และเพื่อจ่าย
ผลตอบแทนแก่ผูล้งทุน ดังนั้ น มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ทุกกิจการต้องน าเสนอ         
งบกระแสเงินสด 
ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด 
        1. งบกระแสเงินสดเม่ือใช้ประกอบกบัส่วนท่ีเหลือของงบการเงิน จะให้ขอ้มูลท่ีท าให้ผูใ้ช ้ 
งบการเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน
ของกิจการ (ซ่ึงรวมถึงสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ี) และความสามารถของ
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กิจการในการจัดการก่อให้เกิดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และท าให้ผูใ้ช้งบการเงิน
สามารถน าไปสร้างแบบจ าลองเพื่อประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดใน
อนาคตของกิจการท่ีต่างกนั รวมทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบกนัได้ของผลการ
ด าเนินงานท่ีน าเสนอโดยกิจการท่ีแตกต่างกนได้เน่ืองจากได้ตดัผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้วิธี
ปฏิบติัทางบญัชีท่ีแตกต่างกนัส าหรับรายการและเหตุการณ์ท่ีเหมือนกนัออกไปแลว้ 
        2. ขอ้มูลในอดีตของกระแสเงินสด มกัใช้เป็นตวับ่งช้ีถึงจ านวนเงิน ระยะเวลา และความ 
แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ในการใชต้รวจสอบความถูกตอ้ง
ของ การประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีได้จดัท าในอดีต และใช้ตรวจสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่ง ความสามารถในการท าก าไร และกระแสเงินสดสุทธิและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ในระดบัราคา 
เงินสดและรายการเทยีบเงินสด 
        1. รายการเทียบเท่าเงินสด เป็นรายการท่ีกิจการถือไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการจ่ายช าระภาระ 
ผกูพนัระยะสั้นมากกวา่เพื่อการลงทุนหรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น เงินลงทุนท่ีจะถือไดว้า่เป็นรายการ 
เทียบเท่าเงินสดจะตอ้งพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบไดแ้ละตอ้งมีความเส่ียงท่ีไม่
มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า ดงันั้น โดยปกติเงินลงทุนจะถือเป็นรายการเทียบเท่าเงิน
สดไดก้็ต่อเม่ือเงินลงทุนนั้นมีวนัครบก าหนดในระยะสั้ น กล่าวคือ 3 เดือน หรือน้อยกว่านบัจาก
วนัท่ีไดม้าเงินลงทุนในหุ้นทุนไม่ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เวน้แต่โดยเน้ือหาสาระแลว้เงิน
ลงทุนนั้นเป็นรายการ เทียบเท่าเงินสด เช่น ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิท่ีซ้ือเม่ือหุ้นนั้นใกลว้นัครบ
ก าหนด และมีการระบุวนัท่ี ไถ่ถอนไวอ้ยางแน่ชดั 
       2. เงินกู้ยืมจากธนาคาร ตามปกติจะพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน แต่ส าหรับในบาง 
ประเทศ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารท่ีมีลกัษณะจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
เงินสดของกิจการ ในกรณีเช่นน้ีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจะถือรวมเป็นองค์ประกอบของเงินสด
และ รายการเทียบเท่าเงินสด ซ่ึงขอ้ตกลงกบัธนาคารในลกัษณะนัีจะเห็นไดจ้ากการท่ียอดคงเหลือ
ในบญัชี เงินฝากธนาคารมกัจะมีความผนัผวนจากยอดบวกเป็นยอดเงินเบิกเกินบญัชี 
       3. กระแสเงินสดไม่รวมการเคล่ือนไหวของรายการท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นเงินสดหรือรายการ 
เทียบเท่าเงินสด เน่ืองจากองคป์ระกอบดงักล่าวเป็นส่วนของการบริหารเงินสดของกิจการมากกวา่
เป็น ส่วนของกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจดัหาเงิน การบริหารเงินสดรวมถึง
การน าเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในรายการเทียบเท่าเงินสด 
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การน าเสนองบกระแสการเงิน 
       1. งบกระแสเงินสดตอ้งแสดงกระแสเงินสดในระหว่างงวด โดยจ าแนกเป็นกระแสเงินสด 
จากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน 
       2. กิจการตอ้งเสนอกระแสเงินสดของกิจการท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน 
และกิจกรรมจดัหาเงินในลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของตนมากท่ีสุด การจ าแนกตามกิจกรรมจะ 
ให้ข้อมูลท่ีท าให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบของกิจกรรมเหล่านั้นท่ีมีต่อฐานะ 
การเงินของกิจการ และจ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการไดข้อ้มูลน้ียงัอาจใช ้
เพื่อประเมินความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมเหล่านั้นไดด้ว้ย 
      3. รายการคา้รายการหน่ึงอาจรวมกระแสเงินสดจากหลายกิจกรรมท่ีจดัประเภทแตกต่างกนั 
ไดเ้ช่น ในกรณีท่ีเงินสดท่ีใชใ้นการจ่ายช าระเงินกูท่ี้รวมทั้งดอกเบ้ียและเงินตน้ ส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ีย 
อาจจดัเป็นกิจกรรมด าเนินงาน และส่วนท่ีเป็นเงินตน้จดัเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน 
องค์ประกอบของเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
       1. กิจการตอ้งแสดงองคป์ระกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และตอ้งแสดงการ 
กระทบยอดของจ านวนท่ีแสดงในกระแสเงินสดกบัรายการเทียบเท่าตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
       2. เน่ืองจากกิจการมีวธีิปฏิบติัในการบริหารเงินและมีขอ้ตกลงกบัธนาคารท่ีแตกต่างกนัไป 
ทัว่โลก และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนอ   
งบการเงินให้กิจการเปิดเผยนโยบายท่ีใช้ในการพิจารณาส่วนประกอบของเงินสดและรายการ 
เทียบเท่าเงินสด 
       3. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีใช้ในการพิจารณาส่วนประกอบของเงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสด ตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนแปลงการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึง
เดิมเคยจดัเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเงินลงทุนของกิจการ จะตอ้งรายงานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบั
ท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองนโยบายการบัญชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอ้ผดิพลาด 
 2.3.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง2557) เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง 
ประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด 
          มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง2557) เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปล่ียนแปลง 
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
วตัถุประสงค์                                                                                                                               
  1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนมีวตัถุประสงค์ท้่ีจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกและการ 
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เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีรวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชี  และการเปิดเผยข้อมูลของการ 
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
เพื่อให้งบการเงินของกิจการมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและมีความน่าเช่ือถือและเพื่อให้ผูใ้ช ้
งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินส าหรับงวดต่าง ๆ ของกิจการเดียวกนัและเปรียบเทียบ   
งบการเงินระหวา่งกิจการไดดี้ยิง่ข้ึน 
       2. กิจการตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนอ    
งบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ส าหรับข้อก าหนดในการเปิดเผยนโยบายการบัญชี ยกเวน้
ขอ้ก าหนดส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
นโยบายการบัญชี 
       การเลือกใช้และการปฏบิัติตามนโยบายการบัญชี 
       เม่ือกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินไปถือปฏิบติัเป็นเฉพาะกบัรายการเหตุการณ์อ่ืน
หรือสถานการณ์ทางบญัชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบญัชีท่ีน ามาใช้ปฏิบัติการกับ
รายการดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับเร่ืองนั้น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไดก้ าหนด นโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานท่ี 
การบัญชีได้สรุปว่ามีผลท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีมีความเก่ียวข้องกับการตดัสินใจ และ        
น่าเช่ือถือเก่ียวกับรายการเหตุการณ์อ่ืนและสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ นโยบายการบัญชีดังกล่าว         
ไม่จ  าเป็นตอ้งถือปฏิบติัเม่ือผลกระทบของการปฏิบติัดงักล่าวไม่มีสาระส าคญั อยา่งไรก็ตามเป็น
การไม่เหมาะสมท่ีจะจดัท างบการเงินท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือไม่   
แกไข้ข้อผิดพลาดในงบการเงินถึงแม้ผลกระทบนั้ นจะไม่มีสาระส าคัญ ทั้ งน้ีเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์โดยเฉพาะของการน าเสนอฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือกระแสเงินสด 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใช้เป็นแนวทางส าหรับกิจการในการน าไปปรับใช้ตามความ
ตอ้งการ แนวปฏิบติัดงักล่าวทั้งหมดไดมี้การระบุวา่เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน หรือไม่แนวปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินถือเป็นขอ้บงัคบั 
ส่วนแนวปฏิบติั ท่ีไม่เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ถือเป็นข้อบังคับ
ส าหรับงบการเงิน 
การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
      กิจการตอ้งเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีถา้การเปล่ียนแปลงนั้น เขา้เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 
       1. เกิดจากขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
       2. ท าใหง้บการเงินใหข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจมากข้ึน  
      ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อ่ืนหรือสถานการณ์ท่ีมีต่อฐานะทางการเงิน 
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ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ 
การเปิดเผยข้อมูล 
        เม่ือกิจการเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัท าให้เกิดผลกระทบต่องวด 
บญัชีปัจจุบนัหรืองวดบญัชีก่อน หากกิจการไม่สามารถระบุจ านวนเงินของการปรับปรุงผลกระทบ
นั้น หรือหากผลกระทบนั้นมีผลต่องวดบญัชีในอนาคต กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 
       1. ช่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีน ามาถือปฏิบติั 
       2. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเป็นการปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้น วธีิปฏิบติัในช่วง  
              เปล่ียนแปลง หากสามารถปฏิบติัได ้
       3. ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
       4. ค าอธิบายเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
       5. ขอ้ก าหนดในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป 
       6. ส าหรับงวดปัจจุบนัและงวดงวดก่อนทุกงวดท่ีมีการน าเสนองบการเงินหาก สามารถ   
              ปฏิบติัได ้
การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี 
       เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้น กิจการอาจไม่สามารถวดัมูลค่า 
รายการหลายรายการในงบการเงินไดอ้ยา่งแม่นย  าการประมาณการดงักล่าวตอ้งกระท าโดยอาศยั
ดุลยพินิจ ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลล่าสุดท่ีน่าเช่ือถือท่ีมีอยู่ตวัอย่างของรายการบญัชีท่ีท าให้
กิจการตอ้งใชก้ารประมาณการ ไดแ้ก่ 
       1. หน้ีสงสัยจะสูญ 
       2. สินคา้ลา้สมยั 
       3. มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน 
       4. อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์
       5. ภาระผกูพนัจากการรับประกนั 
การเปิดเผยข้อมูล 
        1. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและจ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณ 
        การทางบญัชีท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนัหรือคาดวา่จะมีผลกระทบ
ต่องวดใน อนาคตเวน้แต่ไม่สามารถประมาณจ านวนเงินของผลกระทบได ้
        2. หากกิจการไม่เปิดเผยผลกระทบต่องวดในอนาคตเน่ืองจากไม่สามารถประมาณจ านวน
เงิน ของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีต่องวดในอนาคตได้กิจการตอ้ง
เปิดเผย ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว 
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ข้อผดิพลาด 
        ข้อผิดพลาดอาจเกิดข้ึนได้จากการรับรู้การวดัมูลค่า การน าเสนอข้อมูลหรือการเปิดเผย 
องคป์ระกอบของงบการเงิน งบการเงินถือวา่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หาก
งบการเงินนั้นมีขอ้ผิดพลาดท่ีมีสาระส าคญัหรือมีขอ้ผิดพลาดท่ีไม่มีสาระส าคญัแต่เกิดข้ึนอยา่งจง
ใจเพื่อท า ให้งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามท่ี  
ฝ่ายบริหารตอ้งการ กิจการอาจพบขอ้ผิดพลาดของงวดปัจจุบนัและแกไ้ขทนัก่อนท่ีงบการเงินจะ
ไดรั้บการอนุมติัเผยแพร่อย่างไรก็ตาม ในบางคร้ังกิจการอาจพบขอ้ผิดพลาดทมีสาระส าคญัของ
งวดปัจจุบนัในงวด บญัชีถดัไปและขอ้ผดิพลาดเหล่าน้ีจะถูกแกไ้ขโดยปรับงบการเงินท่ีน ามาแสดง
เป็นขอ้มูล เปรียบเทียบในงบการเงินส าหรับงวดบญัชีถดัไป 
2.3.5 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง “ภาษีเงินได้” 
            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง2555) เร่ือง“ภาษีเงินได”้ 
วตัถุประสงค์ 
            มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดวธีิการปฏิบติัทางบญัชีส าหรับภาษีเงิน 
ไดป้ระเด็นหลกัของการบญัชีเก่ียวกบภาษีเงินไดอ้ยูท่ี่การรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบนั 
และ อนาคตจาก 
 ก การไดรั้บประโยชน์ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละการจ่าย
ช าระใน อนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินท่ีไดรั้บรู้ใน งบแสดงฐานะการเงินของกิจการ และ 
 ข รายการและเหตุการณ์อ่ืนของงวดปัจจุบนัท่ีรับรู้ในงบการเงินของกิจการ 
หลกัการพื้นฐานของการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน คือกิจการท่ีเสนอรายงานคาดว่าตนจะไดรั้บ 
ประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินหากมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าการไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือการจ่ายช าระ
มูลค่าตามบญัชี ของหน้ีสินดงักล่าวจะมีผลท าใหกิ้จการตอ้งจ่ายภาษีเงินไดใ้นอนาคตเพิ่มข้ึน (หรือ
ลดลง) จากจ านวน ภาษีท่ีตอ้งจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพยห์รือการช าระหน้ีสินนั้นไม่มี
ผลกระทบทางภาษี 
          มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี(หรือ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี)โดยมีขอ้ยกเวน้บางประการ 
ฐานภาษี 
 ฐานภาษีของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าของสินทรัพยท่ี์กฎหมายภาษีอากรยอมให้น าไปหัก
เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีจากมูลค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีตอ้งเสียภาษีเม่ือกิจการไดรั้บประโยชน์
จากมูลค่า ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น แต่หากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดรั้บไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้ 
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ฐานภาษีของสินทรัพยจ์ะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
การรับรู้หนีสิ้นภาษีได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

1. ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัส าหรับงวดปัจจุบนัและงวดท่ีผ่านมาท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ
ตอ้งรับรู้เป็นหน้ีสิน แต่หากจ านวนภาษีท่ีไดช้ าระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัและงวดท่ีผา่น
มามากกวา่ภาษีท่ีตอ้ง ช าระสาหรับงวดนั้น ๆ ตอ้งรับรู้ส่วนเกินนั้นเป็นสินทรัพย ์

2. ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีซ่ึงกิจการสามารถน ากลบัไปลดภาษีเงินได้
ปัจจุบนั ในงวดก่อนไดต้อ้งรับรู้เป็นสินทรัพย ์(กรณีน้ียงัไม่มีในประเทศไทย) 

3. เม่ือกิจการน าขาดทุนทางภาษีไปใชเ้พื่อลดภาษีเงินไดปั้จจุบนัของงวดก่อน กิจการรับรู้
ประโยชน์ทาง ภาษีดงักล่าวเป็นสินทรัพยใ์นงวดท่ีขาดทุนทางภาษีนั้นเกิดข้ึน เน่ืองจาก
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ กิจการจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยด์งักล่าว และ
ผลประโยชน์นั้นสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่ง น่าเช่ือถือ 

การรับรู้หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 ผลแตกต่างช่ัวคราวทีต้่องเสียภาษี 
 กิจการตอ้งรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสีย 
ภาษีทุกรายการ ยกเวน้กรณีท่ีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นเกิดจาก  

 1.  การรับรู้ค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรก 
 2.  การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการ 
      2.1  ไม่ใช่การรวมธุรกิจ 
      2.2  ไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไร (ขาดทุน)  
                         ทางภาษี ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น 
 อยา่งไรก็ตามส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย สาขาและบริษทัร่วมรวมถึงส่วนไดเ้สียในการร่วมการงานกิจการตอ้งรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 
 หลกัการพื้นฐานของการรับรู้สินทรัพยคื์อ กิจการจะไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยใ์นรูปของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะไหลเขา้สู่กิจการในอนาคต ในกรณีท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่ฐานภาษีของสิทรัพยมู์ลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีตอ้งเสียภาษี
สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ท่ีสามารถนาไปหักในการค านวณภาษีผลแตกต่างน้ีถือเป็นผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีและภาระท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายภาษีเงินไดใ้นอนาคตจากการน้ีคือหน้ีสินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือกิจการไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยซ่ึ์งมูลค่าตามบญัชีของผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีท่่ีเก่ียวขอ้งนั้น จะท าใหกิ้จการมีก าไรทางภาษีผลดงักล่าวท าใหเ้ป็นไปได ้
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ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปในรูปของการจ่ายภาษีเงินไดด้งันั้นมาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัน้ีก าหนดใหกิ้จการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราวบางรายการเกิดข้ึนเม่ือกิจการตอ้งน ารายไดห้รือค่าใชจ่้ายไปรวม ค านวณก าไร
ทางบญัชีในงวดหน่ึงในขณะท่ีตอ้งน าจ านวนดงักล่าวไปรวม ค านวณก าไรทางภาษีในอีกงวดหน่ึง 
ผลแตกต่างชัว่คราวในลกัษณะน้ีโดยมากเรียกว่า  ผลแตกต่างทางระยะเวลา ผลแตกต่างชัว่คราว
ตามตวัอยา่งต่อไปน้ีจดัเป็นผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีซ่ึงมีผลท่าให้เกิดหน้ีสินภาษี เงินได้
รอการตดับญัชี 

1. กิจการน ารายไดด้อกเบ้ียรับไปรวมค านวณก าไรทางบญัชีตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
แต่ ในบางประเทศก าหนดให้น ารายไดด้อกเบ้ียรับไปรวมค านวณก าไรทางภาษีเงินได้
เม่ือไดรั้บเงินสด ในกรณีน้ีฐานภาษีของดอกเบ้ียคา้งรับท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
จะมีค่าเป็นศูนย์เน่ืองจาก รายได้ดอกเบ้ียรับจะไม่ถือรวมเป็นก าไรทางภาษีจนกว่า
กิจการจะไดรั้บเงินสด 

2. มูลค่าค่าเส่ือมราคาท่ีใช้ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีอาจแตกต่างจากมูลค่า
ค่าเส่ือมราคาท่ีใชใ้นการค านวณก าไรทางบญัชีผลแตกต่างชัว่คราวในกรณีน้ีจะเท่ากบั
ผลต่างระหว่าง มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยก์บัฐานภาษีของสินทรัพยซ่ึ์งฐานภาษี
ค านวณจากราคาทุนเดิมของ สินทรัพยห์กัดว้ยจานวนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของสินทรัพย์
ท่ีกฎหมายภาษีอากรยอมให้น าไปหกัใน การค านวณก าไรทางภาษีส าหรับงวดปัจจุบนั
และงวดก่อนได้หากค่าเส่ือมราคาทางภาษีมากกว่าค่าเส่ือมราคาทางบญัชีจะท าให้
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีขั้น และกิจการตอ้งบนัทึกเป็น หน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีหากค่าเส่ือมราคาทางภาษีน้อยกว่าค่าเส่ือมราคาทางบญัชีจะท าให้
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีซ่ึงมีผลท าให้เกิดสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดั
บญัชี 

3. กิจการอาจบันทึกต้นทุนในการพัฒนาเป็นสินทรัพย์และทยอยตดัจ าหน่ายในงวด
อนาคต เพื่อน าไปค านวณก าไรทางบญัชีแต่น าตน้ทุนในการพฒันาทั้งหมดไปรวม
ค านวณก าไรทางภาษีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ ในกรณีน้ีตน้ทุนในการพฒันามีฐาน
ภาษีเท่ากบัศูนยเ์น่ืองจากไดห้กัจากก าไรทางภาษีทั้งจ  านวนแลว้ ผลแตกต่างชัว่คราวจึง
เท่ากบัผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของตน้ทุนในการพฒันากบัฐานภาษี  (โดยฐาน
ภาษีมีค่าเท่ากบัศูนย)์ 

ผลแตกต่างช่ัวคราวเกดิขึน้ได้ในกรณดีังต่อไปนี้ 
1. ตน้ทุนในการรวมธุรกิจไดปั้นส่วนให้กลบัสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีระบุไดต้าม

มูลค่ายติุธรรม แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี    
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2. กิจการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี 
3. กิจการมีค่าความนิยม ท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ 
4. ฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากมูลค่าตามบญัชีเม่ือ

เร่ิมแรก ตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีกิจการไดรั้บประโยชน์จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซ่ึงเป็น 
5. รายการสินทรัพยท์างบญัชีแต่ผลประโยชน์ท่ีไดไ้ม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าตามบญัชีของ

เงินลงทุนในบริษทัย่อยสาขาและบริษทัร่วม หรือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ แตกต่าง
จากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือส่วนไดเ้สียนั้น 

การรวมธุรกจิ 
 ดว้ยขอ้ยกเวน้ท่ีจ ากดั สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาท่ีระบุไดจ้ากการรวมธุรกิจถูก
รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กรณีน้ีผลแตกต่างชัว่คราวจะเกิดข้ึนหากฐานภาษีของสินทรัพย์
ท่ีได้มา และหน้ีสินท่ีรับมาท่ีระบุได้ดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากการรวมธุรกิจหรือได้รับ
ผลกระทบท่ีแตกต่าง ตวัอยา่งเช่น หากกิจการปรับเพิ่มมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์หเ้ท่ากบัมูลค่า
ยุติธรรม แต่ฐานภาษีของสินทรัพยย์งัคงมีค่าเท่ากบัตน้ทุนเดิมตามบญัชีของเจา้ของเดิม ในกรณีน้ี
จะเกิดผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีข้ึนและตอ้งบนัทึกเป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
การรับรู้หน้ีสินภาษีเงิน ไดร้อการตดับญัชีดงักล่าวน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าความนิยม 
การรับรู้สินทรัพย์หรือหนีสิ้นเม่ือเร่ิมแรก 
 ผลแตกต่างชัว่คราวอาจเกิดข้ึนจากการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเม่ือเร่ิมแรก เช่น ในกรณี 
กิจการไม่สามารถน าตน้ทุนของสินทรัพยบ์างส่วนหรือทั้งหมดไปหกัเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณ
ก าไรสุทธิทางภาษีเป็นตน้ วิธีการทางบญัชีสาหรับผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าวข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ของรายการ ท่ีท าใหต้อ้งรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินเม่ือเร่ิมแรก ดงัต่อไปน้ี 

1. ในการรวมธุรกิจ กิจการต้องรับรู้หน้ีสินหรือสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึง
จ านวน ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อจ านวนค่าความนิยมหรือจ านวนก าไรจากการซ้ือใน  
ราคาต ่ากว่ามูลค่า ยติุธรรม 

2. หากรายการท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีหรือก าไรทางภาษีกิจการตอ้งรับรู้
หน้ีสิน หรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมทั้งตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายหรือรายได้
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุนดว้ย 

3. หากรายการท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและ
ก าไร ทางภาษีและกิจการตอ้งรับรู้หน้ีสินหรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
ปรับปรุงมูลค่าตาม บญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินด้วยยอดเดียวกนั อย่างไรก็ตาม
รายการปรับปรุงดังกล่าวจะส่งผลให้งบ การเงินมีความโปร่งใสน้อยลง ดังนั้ น
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีจึงไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หน้ีสินหรือ สินทรัพยภ์าษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีในกรณีดังกล่าว ไม่วาจะเป็นการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกหรือการรับรู้ 
ภายหลงันอกจากน้ีกิจการยงัไม่สามารถบนัทึกการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัท่ี
เกิดกบัในบญัชีหน้ีสินหรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้นั้นเม่ือ
สินทรัพยน์ั้นมีการสึกหรือและเส่ือมราคา 

ผลแตกต่างช่ัวคราวทีใ่ช้หักภาษี 
        กิจการตอ้งรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีทุก 
รายการ โดยรับรู้เท่ากบัจ านวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน า
ผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชห้กัภาษีไดท้ั้งน้ีกิจการตอ้งไม่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ท่ีเกิด จากการรับรู้เร่ิมแรกของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการต่อไปน้ี 
          1.  รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ 

   2.  ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรทางบญัชีและก าไร (ขาดทุน) ทาง
ภาษี 

ค่าความนิยม 
       ถ้ามูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจน้อยกว่าฐานภาษีผลแตกต่างท่ี 
เกิดข้ึนจะก่อให้เกิดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิด
จาก การรับรู้เร่ิมแรกของค่าความนิยมตอ้งจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงในการบนัทึกบญัชีส าหรับการรวม
ธุรกิจ ซ่ึงมูลค่าข้ึนอยู่กบัความเป็นไปไดท่ี้วา่กิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์
ของผลแตกต่าง ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี 
การน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีย่งัไม่ได้รับรู้มาประเมินใหม่ 
       ทุกวนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการจะประเมินสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงั 
ไม่ไดรั้บรู้ใหม่และกิจการจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้นั้นไดต้ามท่ีมี
ความ เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะท าให้ไดรั้บประโยชน์ใน
อนาคตจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดงักล่าว เช่น การท่ีสถานการณ์ทางการคา้ปรับตวัดี
ข้ึนอาจส่งผลให้ กิจการจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีตามหลกัเกณฑ ์ท่ีก าหนดไว ้
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเ่กดิจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ 
       ในบางประเทศ กิจการสามารถน าจ านวนค่าตอบแทนท่ีจ่ายดว้ยหุ้นทุน สิทธิซ้ือหุ้น หรือตรา 
สารทุนอ่ืนของกิจการไปถือเป็นรายจ่ายท่ีค านวณทางภาษีเงินไดจ้  านวนท่ีใช้หักภาษีอาจแตกต่าง
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จาก ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสะสม และอาจเกิดในรอบบญัชีต่อมา ตวัอย่างเช่น ในบางประเทศ
กิจการอาจรับรู้ ค่าใช้จ่ายส าหรับบริการท่ีไดใ้ช้ประโยชน์พนักงานเป็นส่ิงตอบแทนตามสิทธิซ้ือ
หุน้ท่ีให(้ตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ์) เม่ือมีการ ประกาศใชแ้ต่จะยงัไม่ไดรั้บลดหยอนภาษีจนกวา่จะมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นนั้น
แลว้ โดยใหว้ดัมูลค่าของ การลดหยอนภาษีตามราคาหุน้ของกิจการ ณ วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
การเปิดเผยข้อมูล 
       กิจการตอ้งเปิดเผยส่วนประกอบท่ีส าคญัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินได ้
แยกกนัส่วนประกอบของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดอ้าจประกอบดว้ย 

1. ค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

2. รายการปรับปรุงภาษีเงินไดข้องงวดก่อนท่ีรับรู้ในงวดปัจจุบนั 

3. ค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ี เกิดขั้น 
หรือท่ี กลบัรายการ         

4. ค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงอตัรา
ภาษี หรือการจดัเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม่ 

5.  จ  านวนผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากขาดทุนทางภาษีเครดิตภาษีหรือผลแตกต่างชัว่คราวท่ี     
ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่กิจการน ามาใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

6.  จ  านวนผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีเครดิตภาษีหรือผลแตกต่างชัว่คราวท่ียงัไม่ได ้
                   บนัทึกในงวดก่อนแต่กิจการน ามาใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

7. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนจากการปรับลดมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงิน   
    ไดร้อการตดับญัชีตามท่ีก าหนดไวใ้นหรือการกลบั รายการของการปรับลดมูลค่า       
    ดงักล่าวในงวดก่อน 
8. ค่าใชจ่้าย (หรือรายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงนโยบาย การบญัชี  
    และการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีส าคญั ซ่ึงรวมในก าไรหรือขาดทุน เน่ืองจากไม่สามารถ    

2.3.6 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 
        มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 
วตัถุประสงค์ 
        มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดนโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเหมาะสมทั้งทางด้านผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า เพื่อน าไปปฏิบัติกบัสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่า
ด าเนินงาน 
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การจ าแนกประเภทของสัญญาเช่า 
        มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการจดัประเภทสัญญาเช่าโดยพิจารณาถึงขอบเขต 
ของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีผูเ้ป็นเจ้าของพึงไดรั้บจากสินทรัพยท่ี์เช่าว่าตกอยู่กบัผูเ้ช่าหรือ
ผูใ้ห้ เช่าความเส่ียงดงักล่าวรวมถึงโอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสียจากก าลงัการผลิตท่ีไม่ไดใ้ช้หรือ
จาก วิทยาการท่ีล้าสมัย และจากความผนัผวนของผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดงักล่าวอาจรวมถึงการคาดการณ์ว่าการด าเนินงานจะมี
ก าไรตลอดอายุ การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยแ์ละการคาดการณ์วา่จะมีผลก าไรจาก
ราคาท่ีเพิ่มข้ึน หรือจากมูลค่าคงเหลือท่ีจะไดรั้บ 
        กิจการตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหากสัญญานั้นโอนความเส่ียงและ 
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ปให้แก่ผูเ้ช่าและตอ้ง 
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหากสัญญานั้ นไม่ได้โอนความเส่ียงหรือ
ผลตอบแทน ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ปใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
สัญญาเช่าในงบการเงินของผู้เช่า 
       สัญญาเช่าการเงิน 
        การรับรู้เร่ิมแรก 
       สัญญาเช่าเร่ิมมีผลผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะ
การเงินของผูเ้ช่าด้วยจ านวนเงินเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ซ่ึงพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของ สัญญาเช่า 
อตัราคิดลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายคือ อตัราดอกเบ้ีย ตามนยั
ของสัญญาเช่าหากสามารถก าหนดไดใ้นทางปฏิบติัหากในทางปฏิบติัไม่สามารถก าหนดได ้ให้ใช้
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่าเป็นอตัราคิดลดตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกของผูเ้ช่าตอ้ง รวม
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยท่ี์รับรู้ 
การวดัข้อมูลค่าภายหลงัรับรู้เร่ิมแรก 
       จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายต้องน ามาแยกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีจะน าไปลด 
หน้ีสินท่ียงัไม่ไดช้ าระ ค่าใชจ่้ายทางการเงินตอ้งปันส่วนให้กบังวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อ
ท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่แต่ละงวด 
ส าหรับค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
การเปิดเผยข้อมูล 
        นอกจากท่ีผูเ้ช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินฉบบัท่ี 7 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ผูเ้ช่า 
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ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส าหรับสัญญาเช่าการเงินเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
1.   มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาการรายงานส าหรับสินทรัพย ์แต่ละประเภท 
2.   การกระทบยอด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาการรายงานระหวา่งจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน  
     กบัมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินนอกจากนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาการ 
     รายงาน กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวน เงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน   
     ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย ทั้งส้ินส าหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปน้ี 
     2.1 ระยะเวลาท่ีไม่เกินหน่ึงปี 
     2.2 ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 
     2.3 ระยะเวลาท่ีเกินหา้ปี 
3.   ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับงวด 
4.   จ  านวนเงินขั้นต ่าทั้งส้ินท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าช่วงท่ีบอกเลิกไม่ได ้ณ วนัส้ิน 
      รอบระยะเวลาการรายงาน 
5.   ค  าอธิบายโดยทัว่ไปของขอ้ตกลงตามสัญญาเช่าท่ีมีสาระส าคญัของผูเ้ช่า ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่ได ้     
      จ  ากดัอยูเ่พียงรายการต่อไปน้ี 
     5.1 เกณฑใ์นการก าหนดจ านวนท่ีตอ้งจ่ายส าหรับค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน 
     5.2 เง่ือนไขของการต่ออายสุัญญาเช่าหรือเง่ือนไขของสิทธิเลือกซ้ือ และขอ้ก าหนดใหป้รับ  
           ราคาหรือปรับอตัรา 
     5.3 ขอ้จ ากดัท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า เช่น ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัเงินปันผลการก่อหน้ีเพิ่มเติม และ   
           การท าสัญญาเช่าอ่ืนเพิ่มเติม 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
       ผูเ้ช่าตอ้งรับรู้จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด 
อายสุัญญาเช่า นอกจากวา่จะมีเกณฑ์อ่ืนท่ีเป็นระบบซ่ึงสะทอ้นถึงระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าไดรั้บประโยชน์ 
ได้ดีกว่าจ  านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน (ซ่ึงไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ เช่น          
ค่าประกนัภยัและค่าบ ารุงรักษา)  ตอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง นอกจากวา่จะมีเกณฑ์อ่ืนท่ี
เป็นระบบซ่ึงสะทอ้นถึงระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าไดรั้บประโยชน์แมว้า่การจ่ายเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์
นั้น 
การขายและเช่ากลบัคืน 
       การขายและเช่ากลบัคืนคือการท่ีผูข้ายขายสินทรัพยแ์ลว้และผูข้ายท าสัญญาเช่าสินทรัพย ์นั้น
กลบัคืนมา จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าและราคาขายจึงมกัมีความสัมพนัธ์กนัเน่ืองจากไดมี้ 
การต่อรองราคารวมกนั วธีิปฏิบติัทางบญัชีส าหรับการขายและเช่ากลบัคืนข้ึนอยูก่บัประเภท ของ 
สัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง 
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       หากรายการขายและเช่ากลบัคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าการเงิน ส่ิงตอบแทนจากการขายท่ีสูง กวา่
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยจ์ะตอ้งไม่รับรู้เป็นรายไดข้องผูข้ายท่ีเป็นผูเ้ช่าโดยทนัทีแต่ตอ้ง บนัทึก
รับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีและตดัจ าหน่ายไปตลอดอายสุัญญาเช่า 
       หากการเช่ากลบัคืนถือเป็นสัญญาเช่าการเงินรายการดงักล่าวเป็นวิธีท่ีผูใ้ห้เช่าจดัหาเงินทุน 
ให้กบัผูเ้ช่าโดยใชสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัดว้ยเหตุผลน้ีจึงไม่เหมาะสมท่ีถือวา่ส่ิงตอบแทนจาก 
การขายท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีเป็นรายไดแ้ต่ตอ้งบนัทึกส่วนเกินดงักล่าวเป็นรายการรอการตดั 
บญัชีและตดัจ าหน่ายไปตลอดอายสุัญญาเช่า 
       หากการเช่ากลบัคืนถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน และจ านวนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า และ 
ราคาขายก าหนดข้ึนตามมูลค่ายุติธรรม รายการดงักล่าวเป็นรายการขายตามปกติท่ีกิจการสามารถ
รับรู้ ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนทนัที 
 
2.4 งานโครงการทีเ่กีย่วข้อง 
       พรศิริเจริญพงศ์ (2549) ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 2 บริษทั คือบริษทั ผาแดงอินดสัทรี 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทุ่งค าเบอร์ จ ากัด  (มหาชน) ตั้ งแต่ พ.ศ. 2544-2548 โดยใช้การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน การศึกษาพบว่า บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) มีความสามารถในการก่อหน้ีมากกวา่ สามารถท าก าไรขั้นตน้ไดสู้ง มีอตัราก าไรค่อนขา้ง 
สูง แต่ก็มีค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานสูงตามไปดว้ย การจดัการช าระดอกเบ้ียมีประสิทธิภาพดีกวา่ 
 บริษทั ทุ่งค าเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ีสองเป็นการพยากรณ์ก าไรจากการด าเนินงาน 
       โดยใช้การวิเคราะห์แบบนุกรมเวลาตามวิธีHolt’s Exponential Smoothing จากการศึกษา 
พบวา่ การด าเนินงานในอีก 2 ปี ขา้งหนา้ (พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2550) มีแนวโนม้ของก าไรจากการ 
ด าเนินงานลดลง 
        นิยม ค าบุญทา (2550) ศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-
2549 จ านวน 20 บริษัท โดยท าการศึกษาการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน และเพื่อเสนอแนะ
การวางแผนในการด าเนินงานและการลงทุน ของบริษัทในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ี            
จดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพยจ์ากการศึกษาพบวา่ 2 อตัราส่วนสภาพคล่อง บริษทั แสนสิริ จ  ากดั 
 (มหาชน) มีสภาพคล่องดีท่ีสุด อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษทัสัมมากร จ ากดั 
(มหาชน) มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานดีท่ีสุดอตัราส่วนวดัสภาพหน้ีบริษทั แอล.พี.เอน็.ดีเวลล
อปเมนท์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีสภาพหน้ีดีท่ีสุด อตัราส่วนวดัความสามารถในการท า



32 
 

ก าไร บริษทั ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชัน จ ากัด (มหาชน) ประสบความส าเร็จในการท า 
ก าไรสูงสุด และบริษทัท่ีมีอตัราส่วนทางการตลาดของหุน้ดีท่ีสุด คือ บริษทั พร็อพเพอร์ต้ีเพอร์เฟค  
จ ากดั (มหาชน) 
       ไพศาล ขันสร้อย (2541) ศึกษา เร่ืองการวิเคราะห์สถาพคล่องของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ภัทรธนกิจ จ ากัด (มหาชน)  โดยใช้อัตราส่วนสภาพคล่องเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ผล
การศึกษา พบว่า ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์บริษทัเงินทุนหลักทรัพยภ์ทัรธนกิจ จ ากัด (มหาชน) 
ก าลงัประสบปัญหาทางดา้นสภาพคล่องเน่ืองจากบริษทัฯ มีสัดส่วนสภาพคล่องสินทรัพยจ์  านวน
ต ่าเม่ือเทียบกบัหน้ีสินหมุนเวียนอีกทั้งความสามารถในการบริหารจดัการสภาพคล่องดา้นหน้ีสิน
ลดลง ดว้ยนอกจากน้ีบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เพราะกระแสเงินสดสุทธิ
จากการด าเนินงานติดลบ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ตอ้งเร่งด าเนินการจดัหากระแสเงินสดเขา้มาใชจ่้าย
ในกิจการโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน และเพื่อเป็นการเรียกความเช่ือมนักลบัมาซ่ึงจะท าให้ประชาชน
น าเงินมาฝากมากข้ึน และบริษทัฯ ตอ้งถือสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องไวใ้หเ้พียงพอต่อการด าเนินงาน 
และตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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บทที ่3 
 

 
การด าเนินโครงการ 

 
           การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท  ไทยวาโก้ จ  ากัด 
(มหาชน)คณะผูจ้ดัท าได้เลือกบริษทั  ไทยวาโก้ จ  ากัด (มหาชน)ซ่ึงประกอบการธุรกิจประเภท
สินคา้อุตสาหกรรม (ชุดชั้นใน) โดยท าการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร  เพื่อน ามาวางแผนแกไ้ข
ปัญหา  ตลอดจนวเิคราะห์งบการเงินของบริษทั  โดยมีงบการเงิน ระยะเวลา  3  ไตรมาส  พร้อมทั้ง
วเิคราะห์เปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งท่ีมีธุรกิจประเภทเดียวกนั 
  
3.1 บริษัทและระยะเวลา 
 บริษัท 
 บริษทั  ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) สถานท่ีตั้ง  132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ผลิตสินคา้ชุดชั้นในสตรี  

ระยะเวลา 
 งบการเงิน  คือ  งบแสดงฐานะการเงินงบก าไรขาดทุนงบกระแสเงินสดไตรมาสท่ี 1-3 
ประจ าปี 2561      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

3.2  วเิคราะห์โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         รูปที ่1 โครงสร้างองค์กร 
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ประวตัิของบริษัท 
           บริษทั  ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษทัสหพฒันพิบูล 
จ ากดั และ Wacoal Corporation ประเทศญ่ีปุ่นเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2513 โดยบริษทัฯเป็นผูผ้ลิตสิน 
ชุดชั้นในสตรีระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี 2526 บริษทัฯไดเ้ขา้จด 
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริษทัฯไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชน จ ากดั 
 ในปัจจุบนั บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตสินคา้เส้ือผา้ส าเร็จรูป ซ่ึงประกอบดว้ย ชุดชั้นในสตรีชุด 
ชั้นนอกสตรีและชุดเด็ก โดยมีผลิตภณัฑห์ลกั คือ ชุดชั้นในสตรีการจดัจ าหน่ายภายในประเทศมี 
 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายรายใหญ่ของบริษทัฯ 
ส าหรับตลาด ต่างประเทศไดจ้  าหน่ายไปยงับริษทัในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซ่ึงส่งออกไป
ประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลกั 
 
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญในรอบระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมาดังนี ้
2553 
 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการอยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 โดยจ่ายช าระดอกเบ้ียแก่ 
เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามปกติรวมทั้งธุรกิจหลกัของบริษทัฯและธุรกิจอ่ืน ๆ ในกลุ่มเร่ิมมี
ผลการ ด าเนินงานดีข้ึนตามล าดบัและในปี 2553 บริษทัฯได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอแก้ไขแผน
ฟ้ืนฟูกิจการโดย ขอขยายระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการออกไปอีก 1 ปีเป็นคร้ัง
ท่ี 2 ครบก าหนดในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 โดยไดมี้มติยอมรับจากท่ีประชุมเจา้หน้ีเม่ือวนัท่ี 22 
ธนัวาคม 2553 และผา่นความเห็นชอบจากศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554 
 เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 บริษทั  เอบิโกแลนดจ์ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดย้ืน่ค าร้องต่อศาล 
ลม้ละลายกลางเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการและวนัท่ี 7 เมษายน 2553 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสังใหฟ้ื้นฟู 
กิจการและแต่งตั้งให้บริษทั  เอบิโกแลน์ จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) เป็นผูท้  าแผนฟ้ืนฟูกิจการโดยไดมี้มติ
ยอมรับ จากท่ีประชุมเจา้หน้ีเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2553 
2554 
 บริษทัฯได้ปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 โดยจ่ายช าระดอกเบ้ียแก่
เจา้หน้ี ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามปกติรวมทั้งธุรกิจหลกัของบริษทัฯและธุรกิจอ่ืน ๆ ในกลุ่มเร่ิมมี
ผลการด าเนินงานดีข้ึนตามล าดบั 
 ในระหวา่งปี 2554 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการยื่นค าร้องขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการต่อเจา้หนา้ท่ี 
พิทักษ์ทรัพย์เพื่อเล่ือนการช าระเงินต้นจากเดิมวนัท่ี  30 มิถุนายน 2554 และส้ินสุดวนัท่ี 30 
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มิถุนายน 2557 เป็นเร่ิมช าระในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดย
แบ่งช าระเป็น 4 งวดๆ ละ 6 เดือนภายในระยะเวลา 2 ปีโดยท่ีประชุมเจา้หน้ีมีมติพิเศษรับขอ้เสนอ
แกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการเม่ือ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2552  และในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 บริษทัใน
ฐานะผูบ้ริหารแผนไดย้ืน่ค  าร้องขยายระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการออกไปอีก 1 
ปีเป็นคร้ังท่ี 3 ครบก าหนดในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากศาลลม้ละลาย
กลางเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2555 
 ตามท่ีบริษทั  เอบิโกแลนด์ จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลางเพื่อขอ
ฟ้ืนฟู 
 กิจการและศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งใหฟ้ื้นฟูกิจการและแต่งตั้งใหบ้ริษทัเอบิโกแลนด์
จ  ากดั (บริษทัย่อย) เป็นผูท้  าแผนฟ้ืนฟูกิจการโดยท่ีประชุมเจา้หน้ีมีมติพิเศษยอมรับแผนเม่ือวนัท่ี 
22 ธันวาคม 2553 และในปี 2554 บริษัท  เอบิโกแลนด์ จ  ากัดได้รับความเห็นชอบจากศาล
ลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 
2555 
 บริษทัฯได้ปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 8 โดยจ่ายช าระดอกเบ้ียแก่
เจา้หน้ี ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามปกติเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 บริษทัฯไดย้ื่นค าร้องเร่ืองการฟ้ืนฟู
กิจการเป็น ผลส าเร็จครบถว้นตามแผนแลว้ขอให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัและในวนัท่ี 29 
พฤศจิกายน 2555 
 ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการขอบริษัท  เอบิโกโลด้ิงส์ จ  ากัด
(มหาชน) 
            ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ ไดต้ดัรายการค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมทั้ง 
จ านวนเน่ืองจากราคาตลาดของเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในระหวา่งปีโดย ณ 
วนั 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในบริษัทมาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน) มีมูลค่า
ยติุธรรมตาม ราคาตลาดเป็นจ านวนเงิน 2,024.92 ลา้นบาทและ 385.36 ลา้นบาทตามล าดบั 
 บริษัท  เอบิโกแลนด์จ  ากัด (บริษัทย่อย) ได้ปฏิบัติตามแผนฟ้ืนฟูกิจการโดยจ่ายช าระ
ดอกเบ้ีย แก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามปกติ 
2556 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจ่ายช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้งจ  านวนให้แก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟู กิจการ
ทุกรายคงเหลือเจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการรายใหญ่1 รายโดยบริษทัไดจ่้ายช าระดอกเบ้ีย ตามปกติ
และช าระเงินตน้งวดท่ี 1 เรียบร้อยแล้วซ่ึงหน้ีส่วนท่ีคงเหลือทางบริษทัจะช าระให้เสร็จส้ินในปี 
2557 
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 บริษทั  เอบิโกแลนด์ จ  ากดั (บริษทัย่อย) ไดป้ฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการโดยจ่ายช าระเงิน
ตน้พร้อมดอกเบ้ียแก่เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการปกติ 
 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556 บริษทัฯ ไดย้ื่นค าขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเพื่อ พิจารณาหุ้นสามญัจดทะเบียนของบริษทักลบัเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทยอยูร่ะหวา่งพิจารณาค าขอดงักล่าว 
2557 
 เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2557 บริษัท  เอบิโกโลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) ได้ช าระหน้ีให้กับ
เจา้หน้ีตาม แผนฟ้ืนฟูกิจการครบแลว้ทั้งจ  านวน 
 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดย้ื่นค าขอพน้เหตุเพิกถอนและกลบัมาท าการซ้ือขาย
ใน ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้ห้บริษทัเอบิโกโล 
ด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) กลบัเขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอตั้งแต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์
2558 เป็นตน้ไป 
 
วสัิยทนั (Vision) 
มุ่งมนัสู่่ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญการคา้ธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดบัชั้นน าของโลก 
 
พนัธกจิ (Mission) 
ไทยวาโกจ้ะมุ่งยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองเพื่อการเติบโต 
อยา่งย ัง่ยืนบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งความเช่ือมนัและความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั
ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มเราจะน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตอบสนองความคาดหวงัของ
ลูกคา้ดว้ยความ ใส่ใจอยา่งพิถีพิถนัถึงคุณภาพการเปล่ียนแปลงของยุคสมยัความรวดเร็วทรัพยากร
บุคคลท่ีเป็นมืออาชีพตลอดจนความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
  
ค่านิยม (Value) 
 W ork in Team and Be Professional ท างานเป็นทีมกลา้ตดัสินใจใชค้วามรู้อยา่งมืออาชีพ 
 A chievement and Positive Attitude มุ่งมนัสู่ความส าเร็จคิดบวกมนัใจเราท าได ้ 
 C reative   and Initiative สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่เพื่อลูกคา้ 
 O pen to Experience เปิดกวา้งเรียนรู้ส่ิงใหม่ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
 A ctive and Dynamic to Change คล่องแคล่วกระตือรือร้นปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว 
 L ove and Mutual Trust ท างานและด าเนินชีวติบนพื้นฐานของความรักและความเช่ือมัน่ 
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3.3  วเิคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน  
 การวเิคราะห์โดยอ้างองิถึง SWOT 
 S หรือStrengths องคก์รมีจุดแขง็คือ 
  1. เป็นแบรนดด์งัรายใหญ่มีคนรู้จกัเป็นจ านวนมาก 
  2. คุณภาพของสินคา้และอายใุนการใชง้าน 
  3. การท าโฆษณาและโปรโมชัน่ต่าง ๆ เพื่อใหค้นจ าง่าย  
 W หรือWeaknesses องคก์รมีจุดอ่อนคือ 
  1. มีราคาสูงกวา่บริษทัคู่แข่ง 
  2. รูปแบบสีสันและลวดลายไม่ทนัสมยั 
  3. การผลิตสินคา้ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกทุกรายการ 

O หรือOpportunities องค์การมีการได้รับโอกาสจากรัฐบาลโดยมีรัฐบาลสนับสนุนการ
ส่งออกสินคา้ชุดชั้นในสตรีมีเทรน์การแต่งตวัของต่างชาติมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค 
ผูบ้ริโภคให้ความสนใจใชชุ้ดชั้นในหลายฟังกช์ัน่ตามโอกาสการใชง้านท่ีต่างกนั ขอ้ตกลง
ทางดา้นภาษี(AFTA) มีการลดภาษีอยูใ่นอตัรา 0 % 

             T หรือThreats องคก์รมีอุปสรรคคือ 
  1. สินคา้ทนแทน 
  2. การลอกเลียนแบบ 
  3. การจงรักภคัดีต่อแบรนดคู์่แข่ง 
การน าเอา PDCA มาใช้ในการปฏบิตัิงาน  
 การน าเอาจุดอ่อน Weaknesses มาวิเคราะห์ปรับ PDCA กบัจุดอ่อนท่ีน ามาวิเคราะห์ปรับ
ใชก้บั PDCA คือรูปแบบสีสันและลวดลายไม่ทนัสมยั 
P การวางแผน (Plan) 
 1. ก าหนดวตัถุประสงคข์ั้นตอนการปฏิบติัท างานใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานท่ีวางไว ั

2. ก าหนดให้มีการจดัท าช่องท่องการวางจ าหน่วยเพิ่มข้ึนเพื่อดึงดูดลูกค้าและความ               
น่าสนใจของแบรนดต์วัเอง 

 3. ก าหนดรูปแบบ ขนาด สีใหม้ากข้ึนและอพัเดทชุดชั้นในใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 4. ก าหนดการดูแลและตรวจสอบในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
D การลงมือท า (Do) 
 1. ก าหนดวธีิการตรวจสอบ หรือรูปแบบการประเมินในการด าเนินงาน 
 2. ก าหนดรูปแบบของการประเมินใหเ้หมาะสมกบัสภาพของงานท่ีท า 
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3. ท าการตรวจสอบเม่ือพบ ปัญหาหรือจุดอ่อนท่ีพบในการด าเนินงาน ตอ้งเสนอขอ้มูลมา
วเิคราะห์เพื่อแกไ้ขในขั้นตอนถดัไป 
4. ท าการตรวจสอบเม่ือตรวจพบ ขอ้ดีหรือจุดแข็งท่ีพบในการด าเนินงาน ตอ้งเก็บ ขอ้มูล
เหล่านั้น มาเพื่อปฏิบติัในการท างานต่อไป หรือมาเสริมจุดแขง็ 
5. น าผลของการตรวจสอบ หรือผลของการประเมินท่ีไดน้ั้น ตรงไปตามวตัถุประสงค์ ท่ี
ไดก้  าหนดไวห้รือไม่และน าขอ้มูลเหล่านั้น มาวเิคราะห์ทางภาพรวมของการ 

 ด าเนินงาน 
A การตรวจสอบงาน (Act) 

1. เม่ือพบปัญหาหรือจุดอ่อนนั้น ตอ้งระดมสมองเพื่อสร้างแนวทางการแกไ้ขปัญหาหรือ
จุดอ่อนท่ีพบในองคก์ร ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 2. น าขอ้ดีหรือจุดแขง็มาท าการระดมสมองเพื่อหาหนทางสร้างเสริมเพื่อเพิ่มความมัน่คง 
 ของงานใหดี้ยิง่ข้ึนไปอีก 

3. เม่ือระดมสมองในการแกไ้ข และเสริมสร้างให้ดีข้ึนแลว้ จากนั้นท าการก าหนดกลยทุธ์
ในการจดัท าแผนคร้ังต่อไป 

 4. ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงานในคร้ังต่อไป 
 
3.4  วเิคราะห์หลกัการบัญชีของธุรกจิ 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง “การเสนองบการเงิน” 
     ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 
มกราคม 2554 
เป็นตน้ไปและตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544 เร่ือง  
การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจด 
ทะเบียนพ.ศ. 2544 และประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 เร่ืองก าหนด
รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงินพ.ศ. 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2555) เร่ืองงบกระแสเงินสด 
 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนในการ
จดัท ากระแสเงินสดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยเงินสดในมือเงินฝากธนาคาร
และสถาบนัการเงินและเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องในการเปล่ียนมือสูงซ่ึงมีระยะเวลาใน
การไถ่ถอนเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 3 เดือน 
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 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด 
 บริษทัฯตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในจ านวนท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไมไ่ดจ้ากลูกหน้ีทั้งส้ิน 
ยอดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีประมาณข้ึนน้ีไดจ้ากการวเิคราะห์สถานะของหน้ีท่ีคา้งช าระ 
 ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ ความ
อ่อนไหวไดแ้ก่อตัราคิดลดอตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนและการมรณะโดยถือวาขอ้สมมุติอ่ืนไม่
เปล่ียนแปลงซ่ึงผลกระทบของการวเิคราะห์อาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลดงัน้ี 
 - ถา้อตัราคิดลดเพิ่มข้ึน (ลดลง) ร้อยละ1ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ลดลง1.33ลา้น
บาทถึง2.77ลา้นบาท(เพิ่มข้ึน1.48ลา้นบาทถึง3.15ลา้นบาท) 
 - ถ้าอตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนเพิ่มข้ึน (ลดลง) ร้อยละ1ภาระผูกพนั ผลประโยชน์
พนกังานจะเพิ่มข้ึน1.42ลา้นบาทถึง3.00ลา้นบาท(ลดลง1.30 ลา้นบาทถึง2.69ลา้นบาท) 
 - ถา้พนักงานอายุยืนข้ึน (สั้ นลง) 1ปี ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะ เพิ่มข้ึน0.06
ลา้นบาทถึง0.13ลา้นบาท(ลดลง0.63ลา้นบาทถึง0.13ลา้นบาท)    
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 (ปรับปรุง2555) เร่ือง “ภาษีเงินได้” 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง
“ภาษีเงินได”้ มาใชเ้ป็นคร้ังแรกโดยเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดจ้ากเดิมซ่ึง 
บนัทึกตามเกณฑค์งคา้งโดยค านวณจากก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีประจ าปีมาเป็นภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี ซ่ึงค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินไดป้ระกอบด้วยจ านวนรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
และภาษีไดร้อการตดับญัชีภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคือจ านวนภาษีเงินไดท่ี้คาดวา่จะจ่ายให้กบั
หน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐโดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎหมายภาษีอากรภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทาง
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการค านวณ
ก าไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผล
แตกต่างชั่วคราวทุกรายการและรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยมีการทบทวน มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในรายงาน 
 บริษทัและบริษทัย่อยค านวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีด้วย
อตัราภาษีท่ีคาดวาจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีคาดว่า
จะจ่ายช าระหน้ีสินภาษีโดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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 บริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัก าไรหรือขาดทุนไวใ้นงบก าไรขาดทุนรายการภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี จะบนัทึกโดยตรงไปยงัองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของถา้ภาษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนนั้น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง “สัญญาเช่า” 
 สัญญาเช่าพื้นท่ีระยะยาวของบริษัทเพื่อใช้เป็นส านักงานและโกดังโดยผูใ้ห้เช่าเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจากการเช่าทรัพยแ์ละผูใ้ห้เช่าสัญญาว่าจะไม่จ  าหน่าย 
จ่ายโอนขายทรัพยท่ี์เช่าภายในระยะเวลา 12 ปีบริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาเช่าพื้นท่ีศูนยก์ารคา้
แห่งหน่ึงเพื่อเป็นศูนยค์า้ปลีกของบริษทั  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

บทที ่ 4 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

4.1 งบการเงิน 
งบการเงินของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) ไตรมาส 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2 551,754               827,073               189,788               211,227               
เงินลงทนุชัว่คราว 3 186,379               460,155               154,761               428,720               
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนส่วนท่ีจะครบก าหนด
   ภายในหน่ึงปี 10 136,664               160,620               136,664               160,620               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 744,902               740,422               604,820               570,937               
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                            -                            442,475               405,475               
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี 5 -                            -                            70,000                 35,000                 
สินคา้คงเหลือ 6 1,295,928            839,815               509,608               379,274               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                            4,091                    -                            -                            
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 168,442               115,866               103,545               69,019                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,084,069            3,148,042            2,211,661            2,260,272            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 65,493                 65,533                 -                            -                            
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 8 31,315                 33,552                 31,600                 31,600                 
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 -                            -                            579,083               579,083               
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีจะครบก าหนด
   ภายในหน่ึงปี 10 467,394               484,510               467,394               484,510               
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 11 160,813               160,813               504                       504                       
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12 2,603,279            2,561,421            1,420,344            1,373,042            
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 13 538,480               543,301               499,151               504,262               
คา่ความนิยม 100,678               100,678               100,678               100,678               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,293                    3,364                    -                            -                            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 14,232                 15,269                 3,997                    3,936                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,985,977            3,968,441            3,102,751            3,077,615            
รวมสินทรัพย์ 7,070,046            7,116,483            5,314,412            5,337,887            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 159,546               155,950               -                            -                            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 15 406,863               529,759               256,239               443,115               
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย
  จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 2,658                    2,652                    15,700                 -                            
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,744                    3,679                    3,744                    3,679                    
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 20,000                 30,500                 -                            -                            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 52,377                 45,117                 42,512                 28,446                 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 47,822                 40,811                 15,345                 19,759                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 693,010               808,468               333,540               494,999               
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11,139                 12,100                 11,139                 12,100                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 -                            -                            -                            -                            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 225,983               220,530               169,291               165,116               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 167,193               157,470               135,140               125,055               
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,265                 11,804                 3,048                    3,048                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 415,580               401,904               318,618               305,319               
รวมหนีสิ้น 1,108,590            1,210,372            652,158               800,318               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



44 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 880,420,930 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 880,421               880,421               880,421               880,421               
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 880,420,930 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 880,421               880,421               880,421               880,421               
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 300,741               300,741               300,741               300,741               
ส่วนเกินทนุจากการควบบริษทั 764,866               764,866               764,866               764,866               
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 17 89,705                 89,705                 89,705                 89,705                 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,508,120            3,452,966            2,668,416            2,584,670            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (122,633)             (142,368)             (41,895)                (82,834)                
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,421,220            5,346,331            4,662,254            4,537,569            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 540,236               559,780               -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,961,456            5,906,111            4,662,254            4,537,569            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,070,046            7,116,483            5,314,412            5,337,887            

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,823,057        1,418,383        1,248,813        1,138,925        
รายไดอ่ื้น 14,424              20,220              47,705              19,054              
รวมรายได้ 1,837,481        1,438,603        1,296,518        1,157,979        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 1,500,459        1,037,516        1,026,827        865,816            
คา่ใช้จ่ายในการขาย 132,836            116,335            90,507              88,031              
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 107,192            104,883            80,794              87,807              
คา่เสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 1.6 17,470              -                         -                         -                         
รวมค่าใช้จ่าย 1,757,957        1,258,734        1,198,128        1,041,654        
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 79,524              179,869            98,390              116,325            
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 8.2 (796)                  3,263                -                         -                         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 78,728              183,132            98,390              116,325            
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (1,547)               (2,571)               (280)                  (388)                  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 77,181              180,561            98,110              115,937            
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18 (22,468)            (31,724)            (14,364)            (20,315)            
ก าไรส าหรับงวด 54,713              148,837            83,746              95,622              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (26,767)            (22,708)            -                         -                         
ก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรม
   ของเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 40,939              10,412              40,939              10,412              
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8.2 (1,441)               (1,335)               -                         -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12,731              (13,631)            40,939              10,412              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 12,731              (13,631)            40,939              10,412              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 67,444 135,206 124,685 106,034

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (122,826)          (137,069)          (193,074)          (204,030)          
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (5,084)               (6,371)               (4,410)               (1,063)               
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (539)                  2,620                -                         2,409                
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (485,244)          30,033              (270,688)          5,017                
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (351)                  (1,559)               (351)                  (1,559)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (16,396)            (15,863)            (448)                  (633)                  
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (501,991)          12,611              (271,487)          2,825                
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 6,529                3,108                7,318                3,843                
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         (37,000)            (69,000)            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         (35,000)            -                         
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (124,296)          (148,786)          (70,579)            (33,188)            
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (3,395)               (5,748)               (521)                  (5,748)               
ซ้ือเงินลงทนุชัว่คราว (232,000)          (547,000)          (232,000)          (547,000)          
ซ้ือเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (26,242)            (81,712)            (26,242)            (81,712)            
ซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (36,349)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว 506,965            754,167            506,965            754,167            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 52,309              -                         52,309              -                         
เงินสดรับจากเงินลงทนุระยะยาวอ่ืนท่ีครบก าหนด 70,000              -                         70,000              -                         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 555                    1,361                268                    1,361                
เงินสดรับจากการช าระบญัชีบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         26,177              
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง
   จากการช าระบญัชี -                         (1,983)               -                         -                         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 250,425            (26,593)            235,518            12,551              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 3,596                62,074              -                         -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         15,700              -                         
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าทางการเงิน (896)                  (676)                  (896)                  (676)                  
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (10,500)            (7,500)               -                         -                         
ดอกเบ้ียจ่าย (1,547)               (3,105)               (270)                  (388)                  
เงินปันผลจ่าย (4)                       (15)                    (4)                       (15)                    
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (9,351)               50,778              14,530              (1,079)               
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (14,402)            (14,964)            -                         -                         
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (275,319)          21,832              (21,439)            14,297              
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 827,073            315,327            211,227            134,657            
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 551,754            337,159            189,788            148,954            

-                    -                    
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 43,072              37,876              34,166              31,754              
   ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 2,036                3,705                409                    3,705                
   เงินปันผลคา้งรับ -                         -                         25,565              -                         
   เงินปันผลคา้งจ่าย 1,187                1,041                1,187                1,041                
   เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยลดลงจากการช าระบญัชี -                         -                         -                         10,319              
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจากการตดัหน้ีสูญ -                         1,770                -                         1,770                
   ก  าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของ
   เงินลงทนุชัว่คราว และเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 51,174              13,014              51,174              13,014              
   เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยคา้งจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 12,099              -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561  

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1  ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน             
ประเทศไทย บริษทัฯจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2558 บริษทัฯจดัตั้งข้ึนจากการควบบริษทั ไทยวาสตาร์ช จ ากัด (มหาชน) (“TWS”) และ 
บริษทั ไทยวาฟูด โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) (“TWFP”) ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิต
และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทวุน้เส้น แป้งมนัส าปะหลงัและผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืน ๆ ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ   อยู่ท่ี 21/59, 21/63 และ 21/64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20 - 21 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม
บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงิน
ประจ าปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บ
การเงินควรใช ้งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

1.3  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

          งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปี 
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ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระส าคญัของกลุ่มบริษทั 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มา
ถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปได้
ดงัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง 
สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุก
สัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้
ก าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดย
กิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ
จากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้
ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดในการพิจารณาตาม
หลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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1.5     นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ี
ใชใ้น  งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

1.6 ผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ 

 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2561 ได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหมข้ึ้นในโรงงานของบริษทั ไทยน ามนั
ส าปะหลัง จ  ากดั (บริษทัย่อย) ท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัอุดรธานี บริษทัย่อยดงักล่าวได้ประเมิน
ความเสียหายของทรัพย์สิน และบันทึกผลขาดทุนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวเป็น
จ านวนรวม 17.47 ลา้นบาท ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 มีผลกระทบให้ก าไรต่อหุ้นของงบการเงินรวมลดลง 0.02 บาทต่อหุ้น โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี  

1. บริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือท่ีเสียหายจากเพลิงไหม ้
ซ่ึงบริษทัยอ่ยประเมินคิดเป็นมูลค่าตามราคาทุนจ านวน 0.02 ลา้นบาท 

2. บริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพยสิ์น ได้แก่ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของ
บริษทัย่อยท่ีเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหมมู้ลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนรวม 15.19 ลา้น
บาท 

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูเบ้ืองตน้จ านวน 2.26 ลา้นบาท 

 อย่างไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดท้  าประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ เพลิงไหม้ไว้แล้วโดยได้ท าประกันภัยความเส่ียงภัยส าหรับทรัพย์สิน 
(Accidental Damage (Property) Insurance Policy) ในลกัษณะมูลค่าทดแทนทรัพยสิ์น 
(Replacement value) ท่ีเสียหาย รวมถึงการประกนัการหยุดชะงกัของธุรกิจ (Business 
Interruption) โดยมีวงเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงัน้ี 

 

 

 

บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งด าเนินการเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั ซ่ึงขณะน้ี บริษทั
ประกนัภยัไดเ้ขา้มาส ารวจและประเมินความเสียหายแลว้ และอยูร่ะหวา่งด าเนินการสรุปค่า
สินไหมทดแทนท่ีจะจ่ายคืนใหก้บับริษทัยอ่ย  

2. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 ลา้นบาท 
ทรัพยสิ์นเสียหาย 330.00 
สินคา้คงเหลือเสียหาย 120.00 
การหยดุชะงกัของธุรกิจ 220.00 
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         ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ

0.125 ถึง 5.20 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 0.125 ถึง 5.20 ต่อปี) 

3.  เงินลงทุนช่ัวคราว 
                                                                                                                                                 (หน่วย: พนับาท) 

 
 

 

 

                                                                                                                 

 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินสด 12,742 15,999 675 654 
เงินฝากธนาคาร 539,012 811,074 189,113 210,573 

รวม 551,754 827,073 189,788 211,227 
 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ราคาทุน มูลค่า
ยติุธรรม 

ราคาทุน มูลค่า
ยติุธรรม 

กองทุนเปิด 154,570 154,761 424,020 428,720 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลง     

 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 191  4,700  
กองทุนเปิด - สุทธิ 154,761  428,720  
เงินฝากประจ า 31,618  31,435  
เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 186,379  460,155  
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                                                                                                               (หน่วย: พนับาท) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงินลงทุนในกองทุนเปิดดงักล่าวจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม    

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

    

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึง
ก าหนดช าระ 

    

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 18 13 98,458 62,165 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  18 - 31,987 33,974 
 3 - 6 เดือน - - 5,495 - 
 6 - 12 เดือน - - - - 
 มากกวา่ 12 เดือน - - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
36 13 135,940 96,139 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ราคาทุน มูลค่า
ยติุธรรม 

ราคาทุน มูลค่า
ยติุธรรม 

กองทุนเปิด 154,570 154,761 424,020 428,720 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลง     

 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 191  4,700  
กองทุนเปิด - สุทธิ 154,761  428,720  
เงินฝากประจ า -  -  
เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 154,761  428,720  
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ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 582,380 546,925 319,369 301,958 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  131,114 174,511 58,492 117,621 
 3 - 6 เดือน 8,978 4,738 1,074 138 
 6 - 12 เดือน 609 469 609 14 
 มากกวา่ 12 เดือน 208 85 208 85 
รวม 723,289 726,728 379,752 419,816 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (200) (111) (200) (111) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
   - สุทธิ 723,089 726,617 379,552 419,705 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 723,125 726,630 515,492 515,844 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ดอกเบ้ียคา้งรับ 5,191 5,878 5,191 5,870 
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58 15 134,099 100,896 
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,528 7,899 2,714 1,003 
รวม 21,777 13,792 142,004 107,769 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (52,676) (52,676) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 21,777 13,792 89,328 55,093 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 744,902 740,422 604,820 570,937 

 



54 
 

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ดีไอ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยวา อินเตอร์เนชัน่แนล เทรด 

(เซ่ียงไฮ)้ จ ากดั 
บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์
(กมัพูชา) จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยวา เวยีดนาม จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั* บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บางปะกงธุรกิจ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เชียงแสนแลนด ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยวา (6) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บางเทา (6) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยสินมนัส าปะหลงั (1989) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั (1) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พงังา รีสอร์ท จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บางเทา (5) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั จ  ากดั บริษทัร่วม 

 

5. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตก
ลงกนัระหวา่ง    บริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 
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Vietnam Tapioca Company Limited บริษทัร่วมทางออ้ม 
บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั 

(มหาชน) 
ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล  
   ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  

ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยวา ทาวเวอร์ จ  ากดั กรรมการร่วมกนั 
รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ไทยวา ทาวเวอร์ (2) จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยวา พลาซ่า จ  ากดั กรรมการร่วมกนั 
Banyan Tree Holdings Limited กรรมการร่วมกนั 
Banyan Tree Hotel Management (Beijing) 

Company Limited 
กรรมการร่วมกนั 

 * โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 2560 
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รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนด
ราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวม

แลว้) 
     

ซ้ือสินคา้
  

- - 336,061 309,142 ตน้ทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

ขายสินคา้ - - 189,320 62,895 ตน้ทุนบวกก าไร
ส่วนเพ่ิม 

เงินปันผลรับ - - 25,565 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 3,060 3,041 ราคาตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ - - 200 200 ราคาตามสญัญา  
ดอกเบ้ียรับ - - 5,143 1,342 อตัราตามสญัญา  
รายไดอ่ื้น - - 115 - ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1,165 1,091 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ซ้ือสินคา้ 12,96

4 
289 - 289 ตน้ทุนบวกก าไร

ส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - 2,561 - 995 ราคาตามสญัญา  
รายการธุรกจิกบับริษัทที่

เกีย่วข้องกนั 
     

ขายสินคา้ 48 38 48 38 ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 63 63 63 63 ราคาตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ 4,917 4,435 4,619 4,435 ราคาตามสญัญา  
ดอกเบ้ียจ่าย 6 24 - - อตัราตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,225 1,312 861 1,312 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

                                                                                                                         (หน่วย: พนับาท) 

 

 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 
มีนาคม 

2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)    
บริษทัยอ่ย - - 269,945 197,007 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 94 28 94 28 

รวม 94 28 270,039 197,035 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - - (52,676) (52,676) 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ 

94 28 217,363 144,359 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 450,523 413,523 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (8,048) (8,048) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 442,475 405,475 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดปัจจุบนัแสดง
ไดด้งัน้ี 

 
 

บริษทัยอ่ย - - 88,000 53,000 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (18,000) (18,000) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 70,000 35,000 
หกั: ส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี - - (70,000) (35,000) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจาก     
 ส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี - - - - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)    
บริษทัยอ่ย - - 35,598 134,610 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 115 209 112 206 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 115 209 35,710 134,816 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 15,700 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,658 2,652 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

2,658 2,652 15,700 - 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่

บริษทัยอ่ย 
1 มกราคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2561 

บริษทั ดีไอ จ ากดั 49,460 56,000 (42,000) 63,460 
บริษทั ไทยวา ไบโอ พาว
เวอร์ จ ากดั 

344,500 
8,000 - 352,500 
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ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2561 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ี เก่ียวข้องกันมีก าหนดช าระคืน                          
เม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 และ 4.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 3.95 ต่อปี) 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดปัจจุบนัแสดง
ไดด้งัน้ี 

บริษทั ทีดบับลิว
พีซี อินเวสท์
เมนท ์(กมัพชูา) 
จ ากดั 

 
- 

15,000 - 15,000 
บริษทั เชียงแสน
แลนด ์จ ากดั 

7,755 
- - 7,755 

บริษทั บางเทา (6) จ ากดั 935 - - 935 
บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จ ากดั 390 - - 390 
บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์
   ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 

 
1,635 - - 1,635 

บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั 
(1) จ ากดั 

800 
- - 800 

บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จ ากดั 8,048 - - 8,048 
รวม 413,523 79,000 (42,000) 450,523 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (8,048) - - (8,048) 
สุทธิ 405,475 79,000 (42,000) 442,475 
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          ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนใน
เดือนธันวาคม 2561 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 และ 4.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560: 
ร้อยละ  3.95 และ 4.00 ต่อปี)  

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวด
ปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่

บริษทัยอ่ย 
1 มกราคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2561 

บริษทั พงังา รีสอร์ท 
จ ากดั 11,161 - - 11,161 

บริษทั บางเทา (5) 
จ ากดั 6,839 - - 6,839 

บริษทั ไทยวา 
เวยีดนาม จ ากดั 35,000 35,000 - 70,000 
รวม 53,000 35,000 - 88,000 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ

สูญ (18,000) - - (18,000) 
สุทธิ 35,000 35,000 - 70,000 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม
และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.10 และ 1.95 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 1.10 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2561 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 2,652 6 - 2,658 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2561 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช 
จ ากดั - 7,700 - 7,700 

บริษทั ไทยวา (6) จ ากดั - 8,000 - 8,000 
รวม - 15,700 - 15,700 

 



62 
 

 

6. สินค้าคงเหลือ  

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 

7. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัย่อยได้น าไปค ้ า
ประกนัวงเงินสินเช่ือมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.85 ถึง 6.50 ต่อปี  

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,150 12,568 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 644 556 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 6 4 
รวม 12,800 13,128 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน              

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 14,389 7,615 
ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ   
 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มข้ึน (โอนกลบั) 512 (504) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 14,901 7,111 
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    (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึน   มูลค่าตามบญัชีตาม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ใน

ประเทศ 
สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เอเชีย
ผลิตภณัฑ ์

ลงทุนในบริษทั
อ่ืน 

ไทย 30.00 30.00 31,600 31,600 31,315 33,552 

มนั
ส าปะหลงั 
จ  ากดั 

        

รวม     31,600 31,600 31,315 33,552 
 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

 
สดัส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

   31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เอเชียผลิตภณัฑ ์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 30.00 30.00 31,600 31,600 
มนัส าปะหลงั จ  ากดั       

รวม     31,600 31,600 
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8.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจาก
กิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จ  ากดั (TWBP) (บริษทัย่อย) ซ่ึง
บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ได้ซ้ื อหุ้นสามัญของบริษัท  ส าปะหลังพัฒนา จ ากัด                    
(TDC) จ านวน 166,668 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.34 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 
500,004 หุ้น) รวมเป็นจ านวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 219.89 ลา้นบาท การซ้ือหุ้นสามญัใน TDC 
ดงักล่าวท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ TDC ของกลุ่มบริษทั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 33.33 เป็นร้อยละ 
66.67 (ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 500,004 หุ้น) บริษทัฯไดเ้ปล่ียนการบนัทึกเงิน
ลงทุนใน TDC จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยนบัจากวนัท่ี TWBP 
ลงทุนเป็นตน้ไป  

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 
 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงิน

ลงทุน     ในบริษทัร่วม 
 

เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษทั ส าปะหลงั
พฒันา จ ากดั - 

1,941 - - - - 

บริษทั เอเชียผลิตภณัฑ์
มนัส าปะหลงั จ ากดั (796) 1,322 (1,441) (1,335) - - 

รวม (796) 3,263 (1,441) (1,335) - - 
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ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ 

สดัส่วนการถือหุ้น                
ของบริษทัฯ เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 จดัตั้งข้ึน 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 ใน

ประเท
ศ 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
เงนิลงทุนในบริษทัย่อย        
ธุรกจิผลติภณัฑ์การเกษตร        
บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช 
จ ากดั 

ไทย 
18.00 18.00 99.99 99.99 17,999 17,999 

บริษทั ดีไอ จ ากดั ไทย 10.00 10.00 99.93 99.93 9,408 9,408 
บริษทั ไทยน ามนั
ส าปะหลงั จ  ากดั 

ไทย 
86.60 86.60 70.00 70.00 60,620 60,620 

Tay Ninh Tapioca Joint 
Stock Company 

เวียดนา
ม 192.53 192.53 69.99 69.99 86,877 86,877 

บริษทั ไทยวา อินเตอร์
เนชัน่แนล เทรด (เซ่ียง
ไฮ)้ จ ากดั 

 
จีน 

5.27 5.27 100.00 100.00 5,267 5,267 
บริษทั ทีดบับลิวพีซี อิน
เวสทเ์มนท ์(กมัพชูา) 
จ ากดั 

 
กมัพชูา 

33.68 33.68 100.00 100.00 33,683 33,683 
บริษทั ไทยวา เวียดนาม 
จ ากดั 

เวียดนา
ม 34.60 34.60 100.00 100.00 34,600 34,600 

บริษทั ส าปะหลงัพฒันา 
จ ากดั* 

ไทย 
50.00 50.00 33.33 33.33 54,751 54,751 

บริษทัถือครองที่ดนิและอ่ืน         
บริษทั ไทยวา ไบโอ พาว
เวอร์ จ  ากดั 

ไทย 450.00 450.00 99.99 99.99 
469,012 469,012 

 



66 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

บริษทั บางปะกงธุรกิจ 
จ  ากดั 

ไทย 91.00 91.00 99.99 99.99 
90,999 90,999 

บริษทั เชียงแสนแลนด ์
จ ากดั 

ไทย 75.00 75.00 99.99 99.99 
74,999 74,999 

บริษทั ไทยวา (6) จ ากดั ไทย 29.00 29.00 99.99 99.99 28,999 28,999 
บริษทั บางเทา (6) จ ากดั ไทย 21.50 21.50 99.99 99.99 21,499 21,499 
บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์
จ  ากดั 

ไทย 15.00 15.00 99.99 99.99 
14,999 14,999 

บริษทั ไทยสินมนั
ส าปะหลงั (1989) จ ากดั 

ไทย 5.00 5.00 99.99 99.99 
4,999 4,999 

บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์        
   ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ไทย 2.00 2.00 84.97 84.97 1,699 1,699 
บริษทั ไทยน ามนั
ส าปะหลงั (1) จ ากดั 

ไทย 1.00 1.00 69.95 69.95 
700 700 

บริษทั พงังา รีสอร์ท จ ากดั ไทย 1.00 1.00 99.93 99.93 999 999 
บริษทั บางเทา (5) จ ากดั ไทย 0.25 0.25 99.93 99.93 250 250 
บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช 
จ ากดั 

ไทย 10.00 10.00 94.62 94.62 
9,462 9,462 

บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จ  ากดั ไทย 3.00 3.00 49.99 49.99 1,500 1,500 

รวม      1,023,321 1,023,321 
หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงิน
ลงทุน 

     
(444,238) (444,238) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 
สุทธิ 

  
 

 
 579,083 579,083 

 * สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั รวมการถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯในอตัรา               
ร้อยละ 33.34 
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บริษทัฯ รับรู้เงินปันผลรับในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 จาก
บริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 

           เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์
(กมัพูชา) จ  ากดั ในประเทศกมัพูชา ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั แป้งมนัส าปะหลงั โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 4,000 ลา้นเรียลกมัพูชา (1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ) หรือประมาณ 33.68 ลา้นบาท โดยบริษทัฯถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อย
ละ 100  

 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั ไทยวาโก ้เวียดนาม จ ากดั 
ในประเทศเวยีดนาม ซ่ึงเป็นบริษทัฯ ท่ีผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร (วุน้เส้นและอ่ืนๆ) 
และมีระยะเวลาในการด าเนินงานจนถึงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2597 ซ่ึงสามารถยื่นขอต่ออายุได ้
โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 22,462 ล้านเวียดนามดง หรือประมาณ 34.60 ล้านบาท โดย
บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100    

 เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จ  ากดั (TWBP) (บริษทัย่อย) ซ่ึง
บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 99.99% ได้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั (TDC) 
จ านวน 166,668 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.34 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 500,004 
หุ้น) รวมเป็นจ านวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 219.89 ลา้นบาท การซ้ือหุ้นสามญัใน TDC ดงักล่าว
ท าให้สัดส่วนการถือหุ้น TDC ของกลุ่มบริษทั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 33.33 เป็นร้อยละ 66.67 
(ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 500,004 หุ้น) บริษทัฯไดเ้ปล่ียนการบนัทึกเงินลงทุน
ใน TDC จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยนบัจากวนัท่ี TWBP ลงทุน
เป็นตน้ไปตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8        

 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจดทะเบียน
เพิ่มทุนของบริษทั ไทยวา เวียดนาม จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในประเทศเวยีดนาม จ านวน 1 ลา้น

                                                            (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
Tay Ninh Tapioca Joint Stock 
Company 

25,565 - 
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เหรียญสหรัฐ จากมูลค่าทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็น 2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ โดยบริษทัฯจะยงัคงถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบนับริษทั
ยอ่ยดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการขอจดทะเบียนเพิ่มทุน 

 บริษัท ไทยวา ไร้ซ ฟลาว จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษทักับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี       
30 ธันวาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเสร็จ
ส้ินการช าระบญัชีแลว้ บริษทัฯไดรั้บเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 10.31 ลา้นบาท เม่ือ
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 

 บริษัท แม่จันทร์แลนด์ จ  ากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี          
31 ตุลาคม 2559 และเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2559 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเสร็จส้ิน
การช าระบญัชีแล้ว บริษทัฯได้รับเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 15.87 ล้านบาท เม่ือ
วนัท่ี 18 มกราคม 2560 

 บริษัท ไทยองครักษ์ จ  ากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือว ันท่ี               
31 พฤษภาคม 2560 และเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเสร็จ
ส้ินการช าระบญัชีแลว้ บริษทัฯไดรั้บเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 14.16 ลา้นบาท เม่ือ
วนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 

10. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
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                                                                                                              (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม / งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 466,590 563,345 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย   
บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเตล็ จ  ากดั (มหาชน) 174,010 174,010 
หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง   
          ในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (36,542) (92,225) 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 137,468 81,785 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   
บริษทั ทรอปิคอล รีสอร์ท จ ากดั 45,703 45,703 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (45,703) (45,703) 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ - - 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 604,058 645,130 
หกั: ส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี (136,664) (160,620) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีจะครบ
ก าหนด ภายในหน่ึงปี 467,394 484,510 
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เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ีมีอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นช่วงระหวา่งร้อยละ 1.89 ถึง 5.40 ต่อ
ปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 2.22 ถึง 5.40 ต่อปี) 

11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 
 
 

                                                                                                          (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด   
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2561 96,125 160,620 
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2562 106,933 138,560 
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2563 41,199 41,325 
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2564 185,776 186,219 
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2565 - 36,621 
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2566 36,557 - 

รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 466,590 563,345 
 

                                                                                         (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 

31 
มีนาคม 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

ราคาทุน 214,579 214,579 504 504 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (53,766) (53,766) - - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 160,813 160,813 504 504 
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          รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี   
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นท่ีดินรอการขาย มูลค่ายุติธรรมซ่ึง
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบกับขอ้มูลราคาตลาด (Comparative 
method) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม  2560 คิดเป็นจ านวนเงิน  485.50 ล้านบาท       
(งบการเงินเฉพาะกิจการ 193.90 ลา้นบาท) 

12. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: พนับาท) 
                                        

งบการเงินรวม 
งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 160,813 504 
ซ้ือเพิ่ม/จ าหน่ายระหวา่งงวด - - 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าส าหรับงวด - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 160,813 504 
 

(หน่วย: พนับาท) 
                                        

งบการเงินรวม 
งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,561,421 1,373,042 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 123,501 76,493 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (16) (16) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (12) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (53,654) (29,175) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าส าหรับงวด (หมายเหตุ 1.6) (15,194) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12,767) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 2,603,279 1,420,344 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยในประเทศไทยแห่งหน่ึงไดน้ า
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางแห่งจ านวนมูลค่าสุทธิตามบญัชีประมาณ 84.72 ลา้นบาท และ 
68.48 ล้านบาท ตามล าดับ  น าไปค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน          
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 

14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

 
 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 543,301 504,262 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,395 796 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (6,710) (5,907) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (506) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 538,480 499,151 

 

                                                                                             (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม             

2561 
31 ธนัวาคม    

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

ตั วสัญญาใชเ้งิน 3.90 3.90 150,000 150,000 
เงินกูย้มืระยะสั้น VNIBOR+0.5 VNIBOR+0.5 9,546 5,950 
รวม   159,546 155,950 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่ง
หน่ึง วงเงิน 100 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืน 36 เดือน โดยมีระยะเวลาปลอดหน้ี  6 เดือน นบัจากวนั
เบิกเงินคร้ังแรกอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.90 ต่อปี  เงินกู้ยืมระยะยาวน้ีค ้ าประกันโดยการ
จ านอง 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม    

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม    

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 34,010 133,526 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนั 218,477 267,668 94,806 145,865 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 115 209 1,700 1,290 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 45,108 46,903 34,575 28,386 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 29,259 30,401 14,766 13,129 
ค่าใชจ่้ายโรงงานคา้งจ่าย 29,972 34,038 20,423 13,205 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 83,932 150,540 55,959 107,714 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 406,863 529,759 256,239 443,115 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

การช าระ
คืน งบการเงินรวม 

   31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

1 MLR-1.9 รายเดือน 20,000 30,500 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (20,000) (30,500) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง                  
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 
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ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยแห่งนั้น บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีวงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็น 
จ านวน 35 ลา้นบาท 

17. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทั
ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได ้ปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

18. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณดว้ย
อตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

 
จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

                                                                                                                    (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 23,984 31,927 14,514 20,364 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (1,441) (137) (150) (49) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (75) (66) - - 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 22,468 31,724 14,364 20,315 
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19. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 

20. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และ
บริการ  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
ส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 
 
 

                                                                                                         (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรม ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 10,235 2,603 10,235 2,603 

รวม 10,235 2,603 10,235 2,603 
 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรส าหรับงวด (พนับาท)   55,154 134,628 83,746 95,622 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 880,420,930 880,420,930 880,420,930 880,420,930 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.06 0.15 0.10 0.11 

 



76 
 

 

 
 
 

  

                                                                                                                                     (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานแป้ง 
ส่วนงาน
อาหาร 

รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

งบการเงิน
รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
2561 

      

รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,461,745 361,312 1,823,057 - 1,823,057 
รวมรายได้ 1,461,745 361,312 1,823,057 - 1,823,057 
ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 33,725 31,375 65,100 - 65,100 
รายไดอ่ื้น     14,424 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

   
 (796) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (1,547) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     77,181 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (22,468) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด     54,713 
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           สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

                                                                                                                                    (หน่วย: พนับาท) 

 

21.     ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระใน 

                                                                                                                                               (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานแป้ง 
ส่วนงาน
อาหาร 

รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

งบการเงิน
รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
2560 

      

รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,103,550 314,833 1,418,383 - 1,418,383 
รวมรายได้ 1,103,550 314,833 1,418,383 - 1,418,383 
ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 129,356 30,293 159,649 - 159,649 
รายไดอ่ื้น     20,220 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

   
 3,263 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (2,571) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     180,561 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (31,724) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด     148,837 

 

    รายการปรับปรุง  
   รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

สินทรัพยข์องส่วนงาน 
ส่วนงาน
แป้ง 

ส่วนงาน
อาหาร ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั 

งบการเงิน
รวม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 4,263,627 2,803,491 7,067,118 2,928 7,070,046 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 4,216,965 2,942,512 7,159,477 (42,994) 7,116,483 
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บริษทัร่วมแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินประมาณ 10.43 ลา้นบาท 

21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ดงัน้ี 

                                                                                                            (หน่วย: ลา้น) 

 

21.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือวตัถุดิบ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าขอ้ตกลงในการซ้ือวตัถุดิบท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

 

21.4 ภาระผูกพนัโปรแกรมการประกนัราคารับซ้ือวตัถุดิบหัวมันส าปะหลงั 

  บริษัทฯได้มีการประกันราคารับซ้ือวตัถุดิบหัวมันส าปะหลังขั้นต ่าในระหว่างวนัท่ี 1 
มิถุนายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 อยา่งไรก็ตาม หากราคาตลาดของหวัมนัส าปะหลงั
สูงกวา่ราคารับประกนัขั้นต ่า บริษทัฯจะรับซ้ือจากเกษตรกรท่ีราคาตลาดในขณะนั้น โดย ณ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
บาท 130.09 160.97 85.17 114.62 
เวยีดนามด่ง 15,056.75 20,203.79 - - 
เหรียญสหรัฐฯ 0.65 0.06 - - 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
บาท 8.53 28.58 8.53 28.58 
เวยีดนามด่ง 171.00 - - - 
เหรียญสหรัฐฯ 4.41 2.03 4.29 2.03 
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วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯไม่มีภาระผูกพนัคงเหลือภายใตส้ัญญาการรับประกนัราคาซ้ือ
วตัถุดิบดงักล่าวแลว้ (31 ธนัวาคม 2560: 76.83 ลา้นบาท) 

21.5 ภาระผูกพนัจากข้อตกลงร่วมพฒันาอุตสาหกรรมมันส าปะหลงั 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการความร่วมมือกบัมูลนิธิภายในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อร่วมพฒันา
และ ถ่ายโอนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัชนิดใหม่ไปสู่เชิงธุรกิจมากยิง่ข้ึน ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บมอบตน้
พนัธ์ุจากมูลนิธิดงักล่าว เพื่อการขยายพนัธ์ุและเพาะปลูก  โดยบริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีตอ้ง
ส่งคืนตน้พนัธ์ุ มนัส าปะหลงัตามจ านวนท่ีไดรั้บมาภายในปี 2562 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
7.77 ลา้นบาท 

21.6 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารส านกังาน
และอุปกรณ์ส านกังาน อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 - 8 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญา
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้

 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้มีดงัน้ี 
                                                                                                      (หน่วย: ลา้น) 

 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

บาท     
ภายในหน่ึงปี 16.58 20.24 15.91 20.62 

1 ถึง 4 ปี 1.33 1.25 1.33 1.25 

รวม 17.91 21.49 17.24 21.87 

เวยีดนามด่ง     

ภายในหน่ึงปี 4,931.03 5,231.03 - - 

1 ถึง 5 ปี 19,526.89 19,526.89 - - 

มากกวา่ 5 ปี 14,939.65 16,095.07 - - 

รวม 39,397.57 40,852.99 - - 
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21.7 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการอ่ืน 

                                                                                                       (หน่วย: ลา้น) 

 

21.8 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามบริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจ านวน 30.65 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 28.87 
ลา้นบาท)(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17.78 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 16.00 ลา้นบาท)) ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบั ภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

22. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือ
หรือขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ตกลงท าสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปี เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียง 

           ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
สัญญาบริการ     
   บาท 7.12 7.19 7.12 7.19 
   เวยีดนามด่ง 324.00 148.04 - - 
สัญญาโฆษณา     
   เวยีดนามด่ง - 2,378.5 - - 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

 

23.     การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

31 
มีนาคม

2561 

31 
ธนัวาคม

2560 

31 มีนาคม
2561 31 ธนัวาคม

2560 

31 มีนาคม
2561 31 ธนัวาคม

2560 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

12.73 10.20 0.25 1.99 
31.23 

32.68 

ยโูร 0.19 0.18 - - 38.44 39.03 
เหรียญสิงคโปร์ - - - 0.01 23.82 24.45 

 

  

อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา
ของ  

 จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีขาย  
สกุลเงิน 

(ลา้น) 
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 

31 มีนาคม
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

31 มีนาคม   
2561 

31 ธนัวาคม   
2560 

31 มีนาคม                 
2561 

31 ธนัวาคม                 
2560 

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

6.95 9.72 30.99 - 31.35 32.37 - 32.75 23  เมษายน 2561 -                       
3 กรกฎาคม 2561 

18 มกราคม 2561 -                     
5 กรกฎาคม 2561 
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สภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ข้อมูลท่ี
สามารถ สังเกตได ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 292.23 - - 292.23 
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัดงัน้ี 

- อนุมติัการจ่ายปันผลจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยจะจ่ายปันผลเป็น
เงินสดในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

- อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และ/หรือ ใน             
สกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายในวงเงิน เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ 

25. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนั ท่ี  10 
พฤษภาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 510.51 - - 510.51 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั ไทยวา จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยวา จ ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การ
ใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได ้ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบ
ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบ
ทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตาม
มาตรฐาน การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการ
สอบทานของขา้พเจา้  
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งบการเงินของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) ไตรมาส 2 

 

บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2 587,906               827,073               194,813               211,227               
เงินลงทนุชัว่คราว 3 588,492               460,155               556,875               428,720               
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนส่วนท่ีจะครบก าหนด
   ภายในหน่ึงปี 10 -                            160,620               -                            160,620               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 679,904               740,422               504,338               570,937               
เงินคา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยัคา้งรับ 1.6 10,000                 -                            -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                            -                            439,975               405,475               
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี 5 -                            -                            70,000                 35,000                 
สินคา้คงเหลือ 6 1,117,358            839,815               423,977               379,274               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4,041                    4,091                    -                            -                            
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 130,636               115,866               73,444                 69,019                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,118,337            3,148,042            2,263,422            2,260,272            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 65,538                 65,533                 -                            -                            
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 8 32,266                 33,552                 31,600                 31,600                 
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 -                            -                            579,047               579,083               
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีจะครบก าหนด
   ภายในหน่ึงปี 10 118,327               484,510               118,327               484,510               
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 11 160,813               160,813               504                       504                       
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12 2,657,308            2,561,421            1,454,710            1,373,042            
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 13 536,025               543,301               496,513               504,262               
คา่ความนิยม 100,678               100,678               100,678               100,678               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,331                    3,364                    -                            -                            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 13,179                 15,269                 4,072                    3,936                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,686,465            3,968,441            2,785,451            3,077,615            
รวมสินทรัพย์ 6,804,802            7,116,483            5,048,873            5,337,887            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 221,929               155,950               -                            -                            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 15 330,367               529,759               218,092               443,115               
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย
  จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 2,664                    2,652                    55,600                 -                            
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,928                    3,679                    3,928                    3,679                    
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 9,500                    30,500                 -                            -                            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27,636                 45,117                 22,543                 28,446                 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 49,525                 40,811                 31,291                 19,759                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 645,549               808,468               331,454               494,999               
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10,567                 12,100                 10,567                 12,100                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 -                            -                            -                            -                            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 228,204               220,530               171,306               165,116               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 158,292               157,470               128,758               125,055               
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,031                 11,804                 3,048                    3,048                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 408,094               401,904               313,679               305,319               
รวมหนีสิ้น 1,053,643            1,210,372            645,133               800,318               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 880,420,930 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 880,421               880,421               880,421               880,421               
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 880,420,930 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 880,421               880,421               880,421               880,421               
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 300,741               300,741               300,741               300,741               
ส่วนเกินทนุจากการควบบริษทั 764,866               764,866               764,866               764,866               
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18 89,705                 89,705                 89,705                 89,705                 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,273,260            3,452,966            2,425,367            2,584,670            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (112,680)             (142,368)             (57,360)                (82,834)                
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,196,313            5,346,331            4,403,740            4,537,569            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 554,846               559,780               -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,751,159            5,906,111            4,403,740            4,537,569            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,804,802            7,116,483            5,048,873            5,337,887            

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,554,390        1,449,129        1,027,281        1,048,258        
เงินคา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 1.6 10,000              -                         -                         -                         
รายไดอ่ื้น 31,549              17,960              35,013              31,449              
รวมรายได้ 1,595,939        1,467,089        1,062,294        1,079,707        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 1,301,935        1,099,925        854,106            813,309            
คา่ใช้จ่ายในการขาย 115,552            118,615            78,046              90,976              
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 113,214            95,454              85,114              77,388              
คา่เสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 1.6 -                         -                         -                         -                         
รวมค่าใช้จ่าย 1,530,701        1,313,994        1,017,266        981,673            
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 65,238              153,095            45,028              98,034              
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 8.2 (482)                  60                      -                         -                         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 64,756              153,155            45,028              98,034              
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (2,594)               (2,977)               (347)                  (365)                  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 62,162              150,178            44,681              97,669              
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19 (10,143)            (28,767)            (6,007)               (15,792)            
ก าไรส าหรับงวด 52,019              121,411            38,674              81,877              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 33,440              (11,585)            -                         -                         
ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรม
   ของเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (15,465)            (5,835)               (15,465)            (5,835)               
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8.2 1,432                (554)                  -                         -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 19,407              (17,974)            (15,465)            (5,835)               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 19,407              (17,974)            (15,465)            (5,835)               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 71,426 103,437 23,209 76,042

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 46,863              104,368            38,674              81,877              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,156                17,043              

52,019              121,411            

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 56,816              89,483              23,209              76,042              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,610              13,954              

71,426              103,437            
(หน่วย: บาท)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 20
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.05                   0.12                   0.04                   0.09                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 3,377,447        2,867,512        2,276,094        2,187,183        
เงินคา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 1.6 10,000              -                         -                         -                         
รายไดอ่ื้น 45,973              38,180              82,718              50,503              
รวมรายได้ 3,433,420        2,905,692        2,358,812        2,237,686        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 2,802,394        2,137,441        1,880,933        1,679,125        
คา่ใช้จ่ายในการขาย 248,388            234,950            168,553            179,007            
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 220,406            200,337            165,908            165,195            
คา่เสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 1.6 17,470              -                         -                         -                         
รวมค่าใช้จ่าย 3,288,658        2,572,728        2,215,394        2,023,327        
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 144,762            332,964            143,418            214,359            
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 8.2 (1,278)               3,323                -                         -                         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 143,484            336,287            143,418            214,359            
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (4,141)               (5,548)               (627)                  (753)                  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 139,343            330,739            142,791            213,606            
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19 (32,611)            (60,491)            (20,371)            (36,107)            
ก าไรส าหรับงวด 106,732            270,248            122,420            177,499            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 6,673                (34,293)            -                         -                         
ก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรม
   ของเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25,474              4,577                25,474              4,577                
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8.2 (9)                       (1,889)               -                         -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 32,138              (31,605)            25,474              4,577                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 32,138              (31,605)            25,474              4,577                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 138,870 238,643 147,894 182,076

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 102,017            238,996            122,420            177,499            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,715                31,252              

106,732            270,248            

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 131,705            217,332            147,894            182,076            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,165                21,311              

138,870            238,643            
(หน่วย: บาท)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 20
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.12                   0.27                   0.14                   0.20                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 139,343            330,739            142,791            213,606            
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   คา่เสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 17,470              -                         -                         -                         
   เงินคา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั (10,000)            -                         -                         -                         
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 129,193            83,955              73,138              62,826              
   คา่ตดัจ าหน่ายส่วนเกินมลูคา่เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2,270                3,628                2,270                3,628                
   หน้ีสูญและคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) (2)                       100                    389                    673                    
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                         -                         36                      113                    
   คา่เผ่ือการปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือ
      ให้เป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) 3,651                (261)                  1,782                225                    
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน -                         2,625                -                         2,625                
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,428                -                         -                         -                         
   ก  าไรจากการขายอุปกรณ์ (1,881)               (168)                  (1,181)               (168)                  
   ก  าไรจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว (5,535)               (6,258)               (5,535)               (6,258)               
   ก  าไรจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (974)                  -                         (974)                  -                         
   ก  าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ (10,472)            -                         (10,472)            -                         
   ขาดทนุจากการช าระบญัชีบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         12                      
   ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรม
      ของเงินลงทนุชัว่คราว 2,668                -                         2,668                -                         
   ขาดทนุ (ก าไร) ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (8,159)               1,805                (8,507)               1,775                
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 11,608              8,062                9,051                6,888                
   ดอกเบ้ียรับ (13,689)            (12,310)            (20,519)            (15,062)            
   ส่วนแบง่ขาดทนุ (ก าไร) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 1,278                (3,323)               -                         -                         
   เงินปันผลรับจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,322)               (905)                  (26,887)            (15,583)            
   คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 4,141                5,548                602                    753                    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 261,016            413,237            158,652            256,053            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 65,911              82,789              105,304            134,151            
   สินคา้คงเหลือ (281,215)          (18,320)            (46,486)            9,948                
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (10,681)            1,420                (4,425)               (7,817)               
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,090                (318)                  (136)                  (58)                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (193,020)          (153,054)          (228,544)          (189,042)          
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 8,291                (1,221)               11,108              349                    
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (773)                  2,379                -                         2,409                
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (148,381)          326,912            (4,527)               205,993            
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (3,934)               (1,758)               (2,861)               (1,758)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (58,324)            (84,620)            (28,939)            (54,911)            
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (210,639)          240,534            (36,327)            149,324            
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 16,287              11,570              15,518              13,386              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         (34,500)            (80,000)            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         (35,000)            -                         
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (229,751)          (262,905)          (139,759)          (83,385)            
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (8,488)               (8,292)               (3,636)               (8,281)               
ซ้ือเงินลงทนุชัว่คราว (523,000)          (1,157,000)       (523,000)          (1,157,000)       
ซ้ือเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (26,242)            (81,712)            (26,242)            (81,712)            
ซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (50,197)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว 773,417            1,482,542        773,417            1,482,542        
เงินสดรับจากเงินลงทนุชัว่คราวท่ีครบก าหนด 6,048                -                         6,048                -                         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 52,309              -                         52,309              -                         
เงินสดรับจากเงินลงทนุระยะยาวอ่ืนท่ีครบก าหนด 160,000            20,000              160,000            20,000              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,271                2,817                1,571                2,817                
เงินสดรับจากการช าระบญัชีบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         26,176              
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง
   จากการช าระบญัชี -                         (1,985)               -                         -                         
เงินปันผลรับจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,322                4,065                1,322                15,583              
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 224,173            9,100                248,048            99,929              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 65,979              37,284              -                         -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         55,600              -                         
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าทางการเงิน (1,834)               (1,373)               (1,834)               (1,373)               
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                         35,000              -                         -                         
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (21,000)            (15,000)            -                         -                         
ดอกเบ้ียจ่าย (4,141)               (6,088)               (602)                  (753)                  
เงินปันผลจ่าย (281,299)          (184,639)          (281,299)          (184,639)          
เงินปันผลจ่ายท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (12,099)            (4,937)               -                         -                         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (254,394)          (139,753)          (228,135)          (186,765)          
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,693                (23,581)            -                         -                         
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (239,167)          86,300              (16,414)            62,488              
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 827,073            315,327            211,227            134,657            
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 587,906            401,627            194,813            197,145            

-                    -                    
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 38,221              32,379              31,263              19,659              
   ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 623                    1,346                623                    1,346                
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 552                    -                         552                    -                         
   ขายอุปกรณ์ท่ียงัไมไ่ดรั้บเงิน -                         -                         5,893                -                         
   เงินปันผลคา้งรับ -                         -                         25,565              -                         
   เงินปันผลคา้งจ่าย 1,615                1,279                1,615                1,279                
   เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยลดลงจากการช าระบญัชี -                         -                         -                         10,319              
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจากการตดัหน้ีสูญ -                         1,896                -                         1,896                
   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทนุชัว่คราว 375,983            -                         375,983            -                         
   ก  าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของ
      เงินลงทนุหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 31,842              5,721                31,842              5,721                
   เงินคา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยัคา้งรับ 10,000              -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน             
ประเทศไทย บริษทัฯจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2558 บริษทัฯจดัตั้งข้ึนจากการควบบริษทั ไทยวาสตาร์ช จ ากัด (มหาชน) (“TWS”) และ 
บริษทั ไทยวาฟูด โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) (“TWFP”) ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิต
และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทวุน้เส้น แป้งมนัส าปะหลงัและผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ท่ี 21/59, 21/63 และ 21/64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20 - 21 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม
บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงิน
ประจ าปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บ
การเงินควรใช ้งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

1.3    เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

      งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด 



96 
 

           วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระส าคญัของกลุ่มบริษทั
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มา
ถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปได้
ดงัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง 
สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุก
สัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้
ก าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดย
กิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ
จากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้
ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดในการพิจารณาตาม
หลกัการในแต่ละขั้นตอน  

          ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ 
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          งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5     นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ี
ใชใ้น  งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

1.6 ผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ 

 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2561 ได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหมข้ึ้นในโรงงานของบริษทั ไทยน ามนั
ส าปะหลัง จ  ากดั (บริษทัย่อย) ท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัอุดรธานี บริษทัย่อยดงักล่าวได้ประเมิน
ความเสียหายของทรัพย์สิน และบันทึกผลขาดทุนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวเป็น
จ านวนรวม 17.47 ลา้นบาท ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 มีผลกระทบใหก้ าไรต่อหุน้ของงบการเงินรวมลดลง 0.02 บาทต่อหุน้ โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี  

1. บริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือท่ีเสียหายจากเพลิงไหม ้
ซ่ึงบริษทัยอ่ยประเมินคิดเป็นมูลค่าตามราคาทุนจ านวน 0.02 ลา้นบาท 

2. บริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพยสิ์น ได้แก่ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของ
บริษทัย่อยท่ีเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหมมู้ลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนรวม 15.19 ลา้น
บาท 

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูเบ้ืองตน้จ านวน 2.26 ลา้นบาท 

 อย่างไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดท้  าประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ เพลิงไหม้ไว้แล้วโดยได้ท าประกันภัยความเส่ียงภัยส าหรับทรัพย์สิน 
(Accidental Damage (Property) Insurance Policy) ในลกัษณะมูลค่าทดแทนทรัพยสิ์น 
(Replacement value) ท่ีเสียหาย รวมถึงการประกนัการหยุดชะงกัของธุรกิจ (Business 
Interruption) โดยมีวงเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงัน้ี 

 

 

 
 
บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งด าเนินการเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั ซ่ึงขณะน้ี บริษทั
ประกันภัยได้เข้ามาส ารวจและประเมินความเสียหายแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการสรุปค่า

 ลา้นบาท 
ทรัพยสิ์นเสียหาย 330.00 
สินคา้คงเหลือเสียหาย 120.00 
การหยดุชะงกัของธุรกิจ 220.00 
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สินไหมทดแทนท่ีจะจ่ายคืนให้กบับริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 บริษทัยอ่ย
ไดรั้บการแจง้ชดเชยค่าเสียหายบางส่วนจากบริษทัประกนัภยัแลว้จ านวน 10 ลา้นบาท 

2. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 
            ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง

ร้อยละ 0.37 ถึง 5.20 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 0.125 ถึง 5.20 ต่อปี) 

3.  เงินลงทุนช่ัวคราว 
                                                                                                                                (หน่วย: พนับาท) 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินสด 9,970 15,999 954 654 
เงินฝากธนาคาร 577,936 811,074 193,859 210,573 
รวม 587,906 827,073 194,813 211,227 

 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   -  ตราสารหน้ี 327,156 324,393 - - 
   -  กองทุนเปิด 232,387 232,482 - - 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 
สุทธิ 

559,543 556,875 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
   -  กองทุนเปิด - - 424,020 428,720 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก
การ     

   เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ     
 เงินลงทุน (2,668)  4,700  
สุทธิ 556,875  428,720  
เงินฝากประจ า 31,617  31,435  
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 588,492  460,155  
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                                                                                                                                                     (หน่วย: พนับาท) 

 

           เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะ
ถือจนครบก าหนดท่ีคงเหลืออยู่ขณะนั้นมูลค่าตามบญัชีจ านวน 375.98 ล้านบาท และเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมูลค่าตามบญัชี 215.57 ลา้นบาท มาเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เพื่อคา้ โดยบริษทัฯรับรู้ก าไรจากผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีโอนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนจ านวน 10.47 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินลงทุนในตราสารหน้ีมีอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นช่วงระหวา่งร้อยละ 
2.22 ถึง 5.16 ต่อปี 

 

 

 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่า
ยติุธรรม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   -  ตราสารหน้ี 327,156 324,393 - - 
   -  กองทุนเปิด 232,387 232,482 - - 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 
สุทธิ 559,543 556,875 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
   -  กองทุนเปิด - - 424,020 428,720 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     
 เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุน (2,668)  4,700  

สุทธิ 556,875  428,720  
เงินฝากประจ า -  -  
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 556,875  428,720  

 



100 
 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น                                                                                                                                           
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน    

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนด
ช าระ 

    

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,025 13 47,527 62,165 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 42,262 33,974 
 3 - 6 เดือน - - 4,040 - 
 6 - 12 เดือน - - - - 
 มากกวา่ 12 เดือน - - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั 
2,025 13 93,829 96,139 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนั 

    

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนด
ช าระ 

    

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 500,364 546,925 255,630 301,958 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  163,055 174,511 63,160 117,621 
 3 - 6 เดือน 4,233 4,738 630 138 
 6 - 12 เดือน 1,288 469 1,288 14 
 มากกวา่ 12 เดือน 262 85 262 85 
รวม 669,202 726,728 320,970 419,816 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (109) (111) (109) (111) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั 
   - สุทธิ 669,093 726,617 320,861 419,705 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 671,118 726,630 414,690 515,844 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 126 

- 75,137 66,010 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนั 3,089 

5,878 3,089 5,870 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 15 63,647 34,886 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,571 7,899 842 1,003 
รวม 8,786 13,792 142,715 107,769 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (53,067) (52,676) 
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5.       รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตก
ลงกนัระหว่าง บริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 
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* โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 2560 

รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ดีไอ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยวา อินเตอร์เนชัน่แนล เทรด (เซ่ียงไฮ)้ จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์(กมัพูชา) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยวา เวยีดนาม จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั* บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บางปะกงธุรกิจ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เชียงแสนแลนด ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยวา (6) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บางเทา (6) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยสินมนัส าปะหลงั (1989) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั (1) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พงังา รีสอร์ท จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บางเทา (5) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั จ  ากดั บริษทัร่วม 
Vietnam Tapioca Company Limited บริษทัร่วมทางออ้ม 
บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เจแปน คอร์น สตาร์ช จ ากดั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล  
   ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  

ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

บริษทั ไทยวา ทาวเวอร์ จ  ากดั กรรมการร่วมกนั 
รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ไทยวา ทาวเวอร์ (2) จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยวา พลาซ่า จ  ากดั กรรมการร่วมกนั 
Banyan Tree Holdings Limited กรรมการร่วมกนั 
Banyan Tree Hotel Management (Beijing) Company 

Limited 
กรรมการร่วมกนั 
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 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวม

แลว้) 
     

ซ้ือสินคา้
  

- - 235,411 286,774 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

ขายสินคา้ - - 188,858 66,918 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
เงินปันผลรับ - - - 11,518 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 2,311 1,761 ราคาตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและ

ค่าบริการ 
- - 200 200 ราคาตามสญัญา  

ดอกเบ้ียรับ - - 5,902 1,858 อตัราตามสญัญา  
ดอกเบ้ียจ่าย - - 86 - อตัราตามสญัญา  
รายไดอ่ื้น - - 221 1 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 2,646 593 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ซ้ือสินคา้ 3,573 574 - 574 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
เงินปันผลรับ - 3,160 - 3,160 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - 2,561 - 995 ราคาตามสญัญา  
รายการธุรกจิกบับริษัทที่

เกีย่วข้องกนั 
     

ขายสินคา้ 38 36 38 36 ราคาตลาด 
ขายสินคา้ 16,790 - - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
เงินปันผลรับ 1,322 905 1,322 905 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 63 63 63 63 ราคาตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและ

ค่าบริการ 
10,951 4,619 4,619 4,619 ราคาตามสญัญา  

ดอกเบ้ียจ่าย 6 6 - - อตัราตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,742 2,522 4,692 2,522 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
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                                                                                                                                    (หน่วย: พนับาท) 

 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 

 

 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

นโยบายการก าหนด
ราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวม

แลว้) 
     

ซ้ือสินคา้
  

- - 571,472 595,916 ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 

ขายสินคา้ - - 378,178 129,813 ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 

เงินปันผลรับ - - 25,565 11,518 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 5,371 4,802 ราคาตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ - - 400 400 ราคาตามสญัญา  
ดอกเบ้ียรับ - - 11,045 3,200 อตัราตามสญัญา  
ดอกเบ้ียจ่าย - - 86 - อตัราตามสญัญา  
รายไดอ่ื้น - - 336 1 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3,811 1,684 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ซ้ือสินคา้ 16,537 863 - 863 ตน้ทุนบวกก าไรส่วน

เพ่ิม 
เงินปันผลรับ - 3,160 - 3,160 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - 5,122 - 1,990 ราคาตามสญัญา  
รายการธุรกจิกบับริษัทที่

เกีย่วข้องกนั 
     

ขายสินคา้ 86 74 86 74 ราคาตลาด 
ขายสินคา้ 26,107 - - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วน

เพ่ิม 
เงินปันผลรับ 1,322 905 1,322 905 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 126 126 126 126 ราคาตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ 15,868 9,054 9,238 9,054 ราคาตามสญัญา  
ดอกเบ้ียจ่าย 12 11 - - อตัราตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,967 3,834 5,553 3,834 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี                 
30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

                                                                                                                      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)    
บริษทัยอ่ย - - 232,599 197,007 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,151 28 14 28 

รวม 2,151 28 232,613 197,035 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - - (53,067) (52,676) 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ 

2,151 28 179,546 144,359 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 448,023 413,523 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (8,048) (8,048) 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 439,975 405,475 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 88,000 53,000 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (18,000) (18,000) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 70,000 35,000 
หกั: ส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี - - (70,000) (35,000) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจาก     
 ส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี - - - - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)    
บริษทัยอ่ย - - 11,689 134,610 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 138 209 138 206 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 138 209 11,827 134,816 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 55,600 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,664 2,652 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

2,664 2,652 55,600 - 

 



106 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดปัจจุบนัแสดง
ไดด้งัน้ี 

 

ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2561 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ี เก่ียวข้องกันมีก าหนดช าระคืน                          
เม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.92 และ 4.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 3.95 ต่อปี) 

 
 
 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั

ยอ่ย 
1 มกราคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่ง

งวด 
30 มิถุนายน 

2561 
บริษทั ดีไอ จ ากดั 49,460 72,500 (67,000) 54,960 
บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั 
จ ากดั 

- 
90,000 (90,000) - 

บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ 
จ ากดั 

344,500 
14,000 - 358,500 

บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสท์
เมนท ์(กมัพชูา) จ ากดั 

 
- 15,000 - 15,000 

บริษทั เชียงแสนแลนด ์จ ากดั 7,755 - - 7,755 
บริษทั บางเทา (6) จ ากดั 935 - - 935 
บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จ ากดั 390 - - 390 
บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์
   ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 

 
1,635 - - 

 
1,635 

บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั 
(1) จ ากดั 

800 
- - 

800 

บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จ ากดั 8,048 - - 8,048 
รวม 413,523 191,500 (157,000) 448,023 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (8,048) - - (8,048) 
สุทธิ 405,475 191,500 (157,000) 439,975 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดปัจจุบนัแสดง
ไดด้งัน้ี 

 
 

          ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนใน
เดือนธันวาคม 2561 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.92 และ 4.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560: 
ร้อยละ 3.95 และ 4.00 ต่อปี)  

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวด
ปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 1 มกราคม 2561 ระหวา่ง

งวด 
ระหวา่ง
งวด 

30 มิถุนายน 2561 

บริษทั พงังา รีสอร์ท จ ากดั 11,161 - - 11,161 
บริษทั บางเทา (5) จ ากดั 6,839 - - 6,839 
บริษทั ไทยวา เวยีดนาม จ ากดั 35,000 35,000 - 70,000 
รวม 53,000 35,000 - 88,000 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (18,000) - - (18,000) 
สุทธิ 35,000 35,000 - 70,000 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2561 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั 2,652 12 - 2,664 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวง
ถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.10 ถึง 2.15 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 1.10 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทฯและ   
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2561 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทั ไทยโมดีไฟด์
สตาร์ช จ ากดั - 7,700 (100) 7,600 

บริษทั ไทยวา (6) จ ากดั - 8,000 - 8,000 
บริษทั ส าปะหลงัพฒันา 
จ ากดั - 40,000 - 40,000 

รวม - 55,700 (100) 55,600 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
   

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,202 11,571 24,352 24,139 
ผลประโยชน์หลงัออกจาก
งาน 

645 554 1,289 1,110 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 5 4 11 8 
รวม 12,852 12,129 25,652 25,257 
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6. สินค้าคงเหลือ  

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

                                                                                                            (หน่วย: พนับาท) 
 

 

7. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัย่อยไดน้ าไปค ้ า
ประกนัวงเงินสินเช่ือมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.85 ถึง 6.50 ต่อปี  

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน              
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 14,389 7,615 
ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ   
 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มข้ึน 3,671 1,782 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 18,060 9,397 

 

    (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึน   
มูลค่าตามบญัชี

ตาม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ใน

ประเทศ 
สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

30 
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

30 
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เอเชีย
ผลิตภณัฑ ์

ลงทุนในบริษทั
อ่ืน 

ไทย 30.00 30.00 31,600 31,600 32,266 33,552 

มนัส าปะหลงั 
จ  ากดั 

        

รวม     31,600 31,600 32,266 33,552 
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8.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯรับรู้
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงิน
ปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 
 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 
ใน

ประเทศ 

 
สดัส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

   30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เอเชียผลิตภณัฑ ์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 30.00 30.00 31,600 31,600 
มนัส าปะหลงั จ  ากดั       

รวม     31,600 31,600 

 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                
จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงิน

ลงทุน     ในบริษทัร่วม 
 

เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั - (731) - - - - 
บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นั
ส าปะหลงั จ ากดั (482) 791 1,432 (554) - 3,160 

รวม (482) 60 1,432 (554) - 3,160 
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เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จ  ากดั (TWBP) (บริษทัย่อย) ซ่ึง
บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ส าปะหลงัพฒันา จ ากัด (TDC) 
จ านวน 166,668 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.34 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 500,004 
หุ้น) รวมเป็นจ านวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 219.89 ลา้นบาท การซ้ือหุ้นสามญัใน TDC ดงักล่าว
ท าให้สัดส่วนการถือหุ้น TDC ของกลุ่มบริษทั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 33.33 เป็นร้อยละ 66.67 
(ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 500,004 หุ้น) บริษทัฯไดเ้ปล่ียนการบนัทึกเงินลงทุน
ใน TDC จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็น เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยนบัจากวนัท่ี TWBP ลงทุน
เป็นตน้ไป  

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร 
(ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน     

ในบริษทัร่วม 
 

เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั - 1,210 - - - - 
บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นั
ส าปะหลงั จ ากดั (1,278) 2,113 (9) (1,889) - 3,160 

รวม (1,278) 3,323 (9) (1,889) - 3,160 
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  ทุนท่ีเรียกช าระ
แลว้ 

สดัส่วนการถือหุ้น                
ของบริษทัฯ 

เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน 

 จดัตั้งข้ึน 30 
มิถุนายน 

31 
ธนัวาคม 

30 
มิถุนายน 

31 
ธนัวาคม 

30 มิถุนายน 31 
ธนัวาคม 

 ใน
ประเทศ 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  (ลา้น
บาท) 

(ลา้น
บาท) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(พนับาท) (พนั
บาท) 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย        
ธุรกจิผลติภณัฑ์การเกษตร        
บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช 
จ ากดั 

ไทย 
18.00 18.00 99.99 99.99 17,999 17,999 

บริษทั ดีไอ จ ากดั ไทย 10.00 10.00 99.93 99.93 9,408 9,408 
บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั 
จ  ากดั 

ไทย 
86.60 86.60 70.00 70.00 60,620 60,620 

Tay Ninh Tapioca Joint Stock 
Company 

เวียดนาม 
192.53 192.53 69.99 69.99 86,877 86,877 

บริษทั ไทยวา อินเตอร์เนชัน่
แนล เทรด (เซ่ียงไฮ)้ จ ากดั 

 
จีน 5.27 5.27 100.00 100.00 5,267 5,267 

บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสท์
เมนท ์(กมัพชูา) จ ากดั 

 
กมัพชูา 33.68 33.68 100.00 100.00 33,683 33,683 

บริษทั ไทยวา เวียดนาม จ ากดั เวียดนาม 34.60 34.60 100.00 100.00 34,600 34,600 
บริษทั ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั* ไทย 50.00 50.00 33.33 33.33 54,751 54,751 
บริษทัถือครองที่ดนิและอ่ืน           
บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ 
จ  ากดั 

ไทย 450.00 450.00 99.99 99.99 
469,012 

469,01
2 

บริษทั บางปะกงธุรกิจ จ  ากดั ไทย 91.00 91.00 99.99 99.99 90,999 90,999 
บริษทั เชียงแสนแลนด ์จ ากดั ไทย 75.00 75.00 99.99 99.99 74,999 74,999 
บริษทั ไทยวา (6) จ ากดั ไทย 29.00 29.00 99.99 99.99 28,999 28,999 
บริษทั บางเทา (6) จ ากดั ไทย 21.50 21.50 99.99 99.99 21,499 21,499 
บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จ  ากดั ไทย 15.00 15.00 99.99 99.99 14,999 14,999 
บริษทั ไทยสินมนัส าปะหลงั 
(1989) จ ากดั 

ไทย 5.00 5.00 99.99 99.99 
4,999 4,999 

บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์        
   ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ไทย 2.00 2.00 84.97 84.97 1,699 1,699 
บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั (1) 
จ ากดั 

ไทย 1.00 1.00 69.95 69.95 
700 700 

บริษทั พงังา รีสอร์ท จ ากดั ไทย 1.00 1.00 99.93 99.93 999 999 
บริษทั บางเทา (5) จ ากดั ไทย 0.25 0.25 99.93 99.93 250 250 
บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช 
จ ากดั 

ไทย 10.00 10.00 94.62 94.62 
9,462 9,462 

บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จ  ากดั ไทย 3.00 3.00 49.99 49.99 1,500 1,500 

รวม      
1,023,321 

1,023,3
21 
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   บริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  

   และ 2560 จากบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 
                                         (หน่วย: พนับาท) 

 

 

          เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์
(กมัพูชา) จ  ากดั ในประเทศกมัพูชา ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั แป้งมนัส าปะหลงั โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 4,000 ลา้นเรียลกมัพูชา (1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ) หรือประมาณ 33.68 ลา้นบาท โดยบริษทัฯถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อย
ละ 100  

 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั ไทยวา เวียดนาม จ ากดั ใน
ประเทศเวยีดนาม ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหาร (วุน้เส้นและอ่ืนๆ) และ
มีระยะเวลาใน การด าเนินงานจนถึงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2597 ซ่ึงสามารถยื่นขอต่ออายุได ้โดย
มีทุนจดทะเบียนจ านวน 22,462 ลา้นเวียดนามดง หรือประมาณ 34.60 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ
ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100    

 เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  บริษัท ไทยวาไบโอพาวเวอร์ จ  ากัด (TWBP) (บริษทัย่อย) ซ่ึง
บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 99.99% ได้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั (TDC) 
จ านวน 166,668 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.34 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 500,000

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั 
จ  ากดั 

- 11,518 - 11,518 

Tay Ninh Tapioca Joint 
Stock Company 

- - 25,565 - 

รวม - 11,518 25,565 11,518 
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หุ้น) รวมเป็นจ านวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 219.89 ลา้นบาท การซ้ือหุ้นสามญัใน TDC ดงักล่าว
ท าให้สัดส่วนการถือหุ้น TDC ของกลุ่มบริษทั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 33.33 เป็นร้อยละ 66.67 
(ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 500,004 หุ้น) บริษทัฯไดเ้ปล่ียนการบนัทึกเงินลงทุน
ใน TDC จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยนบัจากวนัท่ี TWBP ลงทุน
เป็นตน้ไปตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8        

          เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนของบริษทั ไทยวา เวียดนาม จ ากดั (บริษทัย่อย) ในประเทศเวียดนาม จ านวน 1 ล้าน
เหรียญสหรัฐ จากมูลค่าทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็น 2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ โดยบริษทัฯจะยงัคงถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบนับริษทั
ยอ่ยดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการขอจดทะเบียนเพิ่มทุน 

 บริษทั ไทยวา ไร้ซ ฟลาว จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเสร็จส้ิน
การช าระบญัชีแล้ว บริษทัฯได้รับเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 10.31 ล้านบาท เม่ือ
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 

 บริษัท  แม่จันท ร์แลนด์  จ  ากัด  ได้จดทะเบียนเลิกบ ริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เม่ื อ               
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 และเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียน
เสร็จส้ินการช าระบญัชีแลว้ บริษทัฯไดรั้บเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 15.87 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2560 

 บริษัท  ไทยองค รักษ์  จ  ากัด  ได้จดทะเบี ยน เลิกบ ริษัทกับกระทรวงพาณิ ชย์เม่ื อ                   
วนัท่ี  31 พฤษภาคม 2560 และเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จด
ทะเบียนเสร็จส้ินการช าระบญัชีแลว้ บริษทัฯไดรั้บเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 14.16 
ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 

10. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
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                                                                                                                           (หน่วย: พนับาท) 

 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   
บริษทั ทรอปิคอล รีสอร์ท จ ากดั 45,703 45,703 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (45,703) (45,703) 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ - - 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 118,327 645,130 
หกั: ส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี - (160,620) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีจะ
ครบก าหนด ภายในหน่ึงปี 118,327 484,510 

   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก าหนด   
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2561 - 160,620 
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2562 - 138,560 
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2563 - 41,325 
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2564 - 186,219 
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2565 - 36,621 
รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก าหนด - 

563,345 

 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - 563,345 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย   
บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเตล็ จ  ากดั (มหาชน) 174,010 174,010 
หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง   
          ในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (55,683) (92,225) 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 118,327 81,785 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ีมีอัตราดอกเบ้ียอยู่ในช่วง
ระหวา่ง ร้อยละ 2.22 ถึง 5.40 ต่อปี  

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะ
ถือจนครบก าหนดท่ีคงเหลืออยูข่ณะนั้นมูลค่าตามบญัชีจ านวน 375.98 ลา้นบาท ไปเป็นเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 

11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

                                                                                                                              (หน่วย: พนับาท) 

รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

           อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นท่ีดินรอการขาย มูลค่า
ยติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑเ์ปรียบเทียบกบัขอ้มูลราคาตลาด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

30 
มิถุนายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

ราคาทุน 214,579 214,579 504 504 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (53,766) (53,766) - - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 160,813 160,813 504 504 

 

(หน่วย: พนับาท) 
                                        

งบการเงินรวม 
งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 160,813 504 
ซ้ือเพิ่ม/จ าหน่ายระหวา่งงวด - - 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าส าหรับงวด - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 160,813 504 
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(Comparative method) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม  2560 คิดเป็นจ านวนเงิน 
485.50 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 193.90 ลา้นบาท)                                                                                                                   

12. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

รายการเป ล่ียนแปลงของท่ี ดิน  อาคารและอุปกรณ์ส าห รับงวดหกเดือน ส้ิน สุด                  
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 

           ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยในประเทศไทยแห่งหน่ึงไดน้ า
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางแห่งจ านวนมูลค่าสุทธิตามบัญชีประมาณ  82.49 ล้านบาท       
และ 68.48 ล้านบาท ตามล าดบั น าไปค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายก าร เป ล่ี ยน แป ล งของ สิ น ท รัพ ย์ไม่ มี ตัวตน ส าห รับ งวดห ก เดื อน ส้ิ น สุ ด                         
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                        

งบการเงินรวม 
งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,561,421 1,373,042 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 224,657 143,322 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (390) (390) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1,428) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (115,707) (61,264) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าส าหรับงวด (หมายเหตุ 1.6) (15,194) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3,949 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 2,657,308 1,454,710 
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14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

                                                                                                                       (หน่วย: พนับาท) 
 

 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 543,301 504,262 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 6,075 4,125 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (13,486) (11,874) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 135 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 536,025 496,513 

 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน             

2561 
31 ธนัวาคม    

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

ตั วสัญญาใชเ้งิน 3.90 3.90 210,000 150,000 
เงินกูย้มืระยะสั้น VNIBOR+0.5 VNIBOR+0.5 11,929 5,950 
รวม   221,929 155,950 
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           ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยใน
ประเทศแห่งหน่ึง วงเงิน 100 ล้านบาท ก าหนดช าระคืน 36 เดือน โดยมีระยะเวลาปลอด

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

การ
ช าระคืน งบการเงินรวม 

   30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

1 MLR-1.9 รายเดือน 9,500 30,500 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (9,500) (30,500) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง                  
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน    

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน    

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั - - 10,155 133,526 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั 149,417 267,668 79,901 145,865 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 138 209 1,672 1,290 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 38,844 46,903 31,886 28,386 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 15,884 30,401 9,051 13,129 
ค่าใชจ่้ายโรงงานคา้งจ่าย 23,188 34,038 15,734 13,205 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 102,896 150,540 69,693 107,714 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 330,367 529,759 218,092 443,115 
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หน้ี  6 เดือน นบัจากวนัเบิกเงินคร้ังแรกอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.90 ต่อปี  เงินกูย้มืระยะ
ยาวน้ีค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยแห่งนั้น บริษทัย่อย
ดงักล่าวมีวงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 35 ลา้นบาท 

17. เงินปันผล 

 

18. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทั
ฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได ้ปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

19. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณดว้ย
อตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 
                                                                                                                                     (หน่วย: พนับาท) 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลจากก าไรสะสม                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2561 281,723 0.32 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  281,723 0.32 
    
เงินปันผลจากก าไรสะสม                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 20 เมษายน 2560 184,862 0.21 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  184,862 0.21 
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                                                                                                                       (หน่วย: พนับาท) 

 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 
 
 
 

                                                                                            

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 13,132 31,074 8,522 17,337 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,072) (2,277) (2,515) (1,545) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 83 (30) - - 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 10,143 28,767 6,007 15,792 

 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 37,116 63,001 23,036 37,701 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (4,513) (2,414) (2,665) (1,594) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 8 (96) - - 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 32,611 60,491 20,371 36,107 
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                                                                                                (หน่วย: พนับาท) 

 

                                                                                                                     (หน่วย: พนับาท) 

 

20. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 
 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (3,867) (1,459) (3,867) (1,459) 

รวม (3,867) (1,459) (3,867) (1,459) 
 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 6,368 1,144 6,368 1,144 

รวม 6,368 1,144 6,368 1,144 
 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรส าหรับงวด (พนับาท)   46,863 104,368 38,674 81,877 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 880,420,930 880,420,930 880,420,930 880,420,930 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.05 0.12 0.04 0.09 
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21. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์  
และบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 
ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรส าหรับงวด (พนับาท)   102,017 238,996 122,420 177,499 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 880,420,930 880,420,930 880,420,930 880,420,930 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.12 0.27 0.14 0.20 

 

 ส่วนงานแป้ง 
ส่วนงาน
อาหาร 

รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561       
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,200,406 353,984 1,554,390 - 1,554,390 
รวมรายได้ 1,200,406 353,984 1,554,390 - 1,554,390 
ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 7,755 15,358 23,113 576 23,689 
รายไดอ่ื้น     31,549 
เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์
อคัคีภยั 

   
 10,000 

ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั     - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วม 

   
 (482) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (2,594) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     62,162 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (10,143) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด     52,019 
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                                                                                                                                                   (หน่วย: พนับาท) 

 

                                                                                                                                                   (หน่วย: พนับาท) 

 

 ส่วนงานแป้ง 
ส่วนงาน
อาหาร 

รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560       
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,104,409 344,720 1,449,129 - 1,449,129 
รวมรายได้ 1,104,409 344,720 1,449,129 - 1,449,129 
ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 100,677 30,110 130,787 4,348 135,135 
รายไดอ่ื้น     17,960 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     60 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (2,977) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     150,178 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (28,767) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด     121,411 

 

 ส่วนงานแป้ง 
ส่วนงาน
อาหาร 

รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

งบการเงิน
รวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561       
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,662,151 715,296 3,377,447 - 3,377,447 
รวมรายได้ 2,662,151 715,296 3,377,447 - 3,377,447 
ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 57,958 46,733 104,691 1,568 106,259 
รายไดอ่ื้น     45,973 
เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์
อคัคีภยั 

   
 10,000 

ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั     (17,470) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วม 

   
 (1,278) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (4,141) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     139,343 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (32,611) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด     106,732 
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                                                                                                                                                   (หน่วย: พนับาท) 

 
สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนั ท่ี  30 มิถุนายน 2561 และ ว ันท่ี                      
31 ธนัวาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

                                                                                                                                (หน่วย: พนับาท) 

 

22.     ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุน 

 ส่วนงานแป้ง 
ส่วนงาน
อาหาร 

รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2560 

      

รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,207,959 659,553 2,867,512 - 2,867,512 
รวมรายได้ 2,207,959 659,553 2,867,512 - 2,867,512 
ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 230,033 60,403 290,436 4,348 294,784 
รายไดอ่ื้น     38,180 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

   
 3,323 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (5,548) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     330,739 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (60,491) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด     270,248 

 

    รายการปรับปรุง  

   
รวมส่วน
งาน 

และตดั
รายการ  

สินทรัพยข์องส่วนงาน 
ส่วนงาน
แป้ง 

ส่วนงาน
อาหาร ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั 

งบการเงิน
รวม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 4,064,385 2,723,531 6,787,916 16,886 6,804,802 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 4,216,965 2,942,512 7,159,477 (42,994) 7,116,483 
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  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ช าระในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินประมาณ 10.43 ลา้นบาท 

22.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ดงัน้ี 

                                                                                           (หน่วย: ลา้น) 
 

 

22.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือวตัถุดิบ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าขอ้ตกลงในการซ้ือวตัถุดิบท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

 

22.4 ภาระผูกพนัโปรแกรมการประกนัราคารับซ้ือวตัถุดิบหัวมันส าปะหลงั 

  บริษัทฯได้มี การประกันราคารับ ซ้ือว ัต ถุ ดิบหัวมันส าปะหลังขั้ นต ่ าในระหว่าง                  
ว ัน ท่ี  1 มิ ถุนายน 2560 ถึงว ันท่ี  31 มีนาคม 2561 อย่างไรก็ตาม หากราคาตลาดของ        
หวัมนัส าปะหลงัสูงกวา่ราคารับประกนัขั้นต ่า บริษทัฯจะรับซ้ือจากเกษตรกรท่ีราคาตลาดใน

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
บาท 206.07 160.97 179.76 114.62 
เวยีดนามด่ง 14,863.14 20,203.79 - - 
เหรียญสหรัฐฯ 0.73 0.06 - - 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
บาท - 28.58 - 28.58 
เวยีดนามด่ง 171.00 - - - 
เหรียญสหรัฐฯ 3.29 2.03 3.29 2.03 
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ขณะนั้น โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯไม่มีภาระผูกพนัคงเหลือภายใตส้ัญญาการ
รับประกนัราคาซ้ือวตัถุดิบดงักล่าวแลว้ (31 ธนัวาคม 2560: 76.83 ลา้นบาท) 

22.5 ภาระผูกพนัจากข้อตกลงร่วมพฒันาอุตสาหกรรมมันส าปะหลงั 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการความร่วมมือกบัมูลนิธิภายในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อร่วมพฒันา
และถ่ายโอนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัชนิดใหม่ไปสู่เชิงธุรกิจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงบริษทัฯได้รับมอบ    
ตน้พนัธ์ุจากมูลนิธิดงักล่าว เพื่อการขยายพนัธ์ุและเพาะปลูก โดยบริษทัฯมีภาระผูกพนัตาม
สัญญาท่ีตอ้งส่งคืนตน้พนัธ์ุมนัส าปะหลงัภายในปี 2562 คิดเป็นมูลค่าสูงสุดประมาณ 23.3 
ลา้นบาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายไุดอี้กคร้ังละ 3 ปี 

22.6 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารส านกังาน
และอุปกรณ์ส านกังาน อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 - 8 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญา
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้

          จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
บาท     
ภายในหน่ึงปี 22.56 20.24 10.63 20.62 
1 ถึง 4 ปี 2.77 1.25 1.01 1.25 

รวม 25.33 21.49 11.64 21.87 

เวยีดนามด่ง     
ภายในหน่ึงปี 6,145.28 5,231.03 - - 

1 ถึง 5 ปี 20,145.20 19,526.89 - - 

มากกวา่ 5 ปี 13,650.25 16,095.07 - - 

รวม 39,940.73 40,852.99 - - 

หยวนจีน     
ภายในหน่ึงปี 0.20 - - - 

1 ถึง 5 ปี 0.82 - - - 

รวม 1.02 - - - 
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22.7 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการอ่ืน 

                                                                                                                 (หน่วย: ลา้น) 

 

22.8 การค า้ประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย                ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

 
23. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอันเก่ียวเน่ืองจากการ        
ซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขาย

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

สัญญาบริการ     
   บาท 7.04 7.19 6.35 7.19 
   เวยีดนามด่ง 287.45 148.04 - - 
   หยวนจีน 0.07 - - - 
สัญญาโฆษณา     
   เวยีดนามด่ง - 2,378.5 - - 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
   บาท 41.67 28.87 18.38 16.00 
   เวยีดนามด่ง 573.49 - - - 
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เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปี เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 

          ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

 
 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 
มิถุนายน

2561 

31 
ธนัวาคม

2560 

30 
มิถุนายน

2561 

31 
ธนัวาคม

2560 

30 มิถุนายน
2561 31 ธนัวาคม

2560 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

9.97 10.20 0.31 1.99 
33.17 

32.68 

เวยีดนามด่ง 0.38 - - - 0.0014 0.0014 
อินโดเซียรูเปีย 1.52 - - - 0.0023 0.0024 
ยโูร 0.12 0.18 - - 38.49 39.03 
เหรียญสิงคโปร์ - - - 0.01 24.28 24.45 

 

  

อตัราแลกเปล่ียนตาม
สัญญาของ  

 จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีขาย  
สกุลเงิน 

(ลา้น) 
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 

30 
มิถุนายน

2561 

31 
ธนัวาคม

2560 

30 
มิถุนายน   

2561 

31 
ธนัวาคม   

2560 

30 มิถุนายน                 
2561 31 ธนัวาคม                 

2560 

เหรียญ
สหรัฐอเมริ
กา 

6.92 9.72 31.10 - 
33.02 

32.37 - 
32.75 

9 กรกฎาคม 2561 -  
2 ตุลาคม 2561 

18 มกราคม 2561 -                     
5 กรกฎาคม 2561 
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24.     การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ข้อมูลท่ี
สามารถ สังเกตได ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 232.48 324.40 - 556.88 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 118.33 - - 118.33 
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

25. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 510.51 - - 510.51 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบ
ทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การ
ใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได ้      ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ี
สอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตาม
มาตรฐาน การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการ
สอบทานของขา้พเจา้  
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งบการเงินของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) ไตรมาส 3 

 

บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2 791,261               827,073               164,143               211,227               
เงินลงทนุชัว่คราว 3 632,909               460,155               601,111               428,720               
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนส่วนท่ีจะครบก าหนด
   ภายในหน่ึงปี 10 -                            160,620               -                            160,620               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 678,642               740,422               586,144               570,937               
เงินคา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยัคา้งรับ 1.6 1,700                    -                            -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                            -                            435,575               405,475               
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี 5 -                            -                            70,000                 35,000                 
สินคา้คงเหลือ 6 896,446               839,815               435,619               379,274               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 7,979                    4,091                    -                            -                            
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 138,701               115,866               84,509                 69,019                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,147,638            3,148,042            2,377,101            2,260,272            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 65,559                 65,533                 -                            -                            
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 8 31,050                 33,552                 31,600                 31,600                 
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 -                            -                            612,262               579,083               
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีจะครบก าหนด
   ภายในหน่ึงปี 10 135,728               484,510               135,728               484,510               
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 11 160,813               160,813               504                       504                       
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12 2,688,749            2,561,421            1,481,536            1,373,042            
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 13 530,005               543,301               491,260               504,262               
คา่ความนิยม 100,678               100,678               100,678               100,678               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,432                    3,364                    -                            -                            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 11,961                 15,269                 4,137                    3,936                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,726,975            3,968,441            2,857,705            3,077,615            
รวมสินทรัพย์ 6,874,613            7,116,483            5,234,806            5,337,887            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 250,000               155,950               -                            -                            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 15 397,995               529,759               320,272               443,115               
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย
  จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 2,669                    2,652                    115,600               -                            
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,999                    3,679                    3,999                    3,679                    
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 -                            30,500                 -                            -                            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,255                 45,117                 7,550                    28,446                 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 57,569                 40,811                 31,102                 19,759                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 723,487               808,468               478,523               494,999               
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,541                    12,100                 9,541                    12,100                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 -                            -                            -                            -                            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 232,014               220,530               173,838               165,116               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 157,982               157,470               129,789               125,055               
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 10,884                 11,804                 3,048                    3,048                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 410,421               401,904               316,216               305,319               
รวมหนีสิ้น 1,133,908            1,210,372            794,739               800,318               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 880,420,930 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 880,421               880,421               880,421               880,421               
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 880,420,930 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 880,421               880,421               880,421               880,421               
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 300,741               300,741               300,741               300,741               
ส่วนเกินทนุจากการควบบริษทั 764,866               764,866               764,866               764,866               
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18 89,705                 89,705                 89,705                 89,705                 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,281,619            3,452,966            2,447,774            2,584,670            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (121,978)             (142,368)             (43,440)                (82,834)                
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,195,374            5,346,331            4,440,067            4,537,569            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 545,331               559,780               -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,740,705            5,906,111            4,440,067            4,537,569            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,874,613            7,116,483            5,234,806            5,337,887            

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,722,134        1,476,243        1,235,734        1,132,584        
รายไดอ่ื้น 4,513                35,428              7,009                34,807              
รวมรายได้ 1,726,647        1,511,671        1,242,743        1,167,391        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 1,481,144        1,139,552        1,047,429        895,096            
คา่ใช้จ่ายในการขาย 122,159            131,537            81,539              100,221            
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 113,154            85,665              85,395              72,433              
รวมค่าใช้จ่าย 1,716,457        1,356,754        1,214,363        1,067,750        
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 10,190              154,917            28,380              99,641              
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 8.2 (209)                  1,053                -                         -                         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 9,981                155,970            28,380              99,641              
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (1,768)               (2,218)               (769)                  (342)                  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 8,213                153,752            27,611              99,299              
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19 (3,532)               (31,960)            (5,204)               (19,250)            
ก าไรส าหรับงวด 4,681                121,792            22,407              80,049              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (28,049)            (11,831)            -                         -                         
ก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรม
   ของเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13,920              667                    13,920              667                    
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8.2 (1,006)               (694)                  -                         -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (15,135)            (11,858)            13,920              667                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (15,135)            (11,858)            13,920              667                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -10,454 109,934 36,327 80,716

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 8,359                108,720            22,407              80,049              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,678)               13,072              

4,681                121,792            

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (939)                  100,252            36,327              80,716              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,515)               9,682                

(10,454)            109,934            
(หน่วย: บาท)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 20
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.01                   0.12                   0.03                   0.09                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5,099,581        4,343,755        3,511,828        3,319,767        
เงินคา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 1.6 10,000              -                         -                         -                         
รายไดอ่ื้น 50,486              73,608              89,727              85,310              
รวมรายได้ 5,160,067        4,417,363        3,601,555        3,405,077        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 4,283,538        3,276,993        2,928,362        2,574,221        
คา่ใช้จ่ายในการขาย 370,547            366,487            250,092            279,228            
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 333,560            286,002            251,303            237,628            
คา่เสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 1.6 17,470              -                         -                         -                         
รวมค่าใช้จ่าย 5,005,115        3,929,482        3,429,757        3,091,077        
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 154,952            487,881            171,798            314,000            
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 8.2 (1,487)               4,376                -                         -                         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 153,465            492,257            171,798            314,000            
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (5,909)               (7,766)               (1,396)               (1,095)               
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 147,556            484,491            170,402            312,905            
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19 (36,143)            (92,451)            (25,575)            (55,357)            
ก าไรส าหรับงวด 111,413            392,040            144,827            257,548            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (21,376)            (46,124)            -                         -                         
ก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรม
   ของเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 39,394              5,244                39,394              5,244                
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8.2 (1,015)               (2,583)               -                         -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 17,003              (43,463)            39,394              5,244                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 17,003              (43,463)            39,394              5,244                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 128,416 348,577 184,221 262,792

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 110,376            347,716            144,827            257,548            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,037                44,324              

111,413            392,040            

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 130,766            317,584            184,221            262,792            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,350)               30,993              

128,416            348,577            
(หน่วย: บาท)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 20
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.13                   0.39                   0.16                   0.29                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 147,556            484,491            170,402            312,905            
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   คา่เสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 17,470              -                         -                         -                         
   เงินคา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั (10,000)            -                         -                         -                         
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 200,554            132,113            113,133            96,023              
   คา่ตดัจ าหน่ายส่วนเกินมลูคา่เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2,270                5,411                2,270                5,411                
   หน้ีสูญและคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) 1,058                (35)                    1,453                797                    
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) -                         -                         51                      (4,376)               
   คา่เผ่ือการปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือ
      ให้เป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บเพ่ิมข้ึน 4,664                790                    832                    1,160                
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน -                         2,625                -                         2,625                
   โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                         (14,242)            -                         -                         
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,834                -                         -                         -                         
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                         1                        -                         -                         
   ก  าไรจากการขายอุปกรณ์ (2,621)               (693)                  (1,678)               (14)                    
   ก  าไรจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว (6,085)               (7,300)               (6,085)               (7,300)               
   ก  าไรจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (974)                  -                         (974)                  -                         
   ก  าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ (10,471)            -                         (10,471)            -                         
   ก  าไรจากการช าระบญัชีบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (10,152)            
   ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรม
      ของเงินลงทนุชัว่คราว 4,393                -                         4,393                -                         
   ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 2,386                331                    1,945                348                    
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17,412              12,088              13,578              10,327              
   ดอกเบ้ียรับ (15,568)            (18,435)            (28,737)            (22,837)            
   ส่วนแบง่ขาดทนุ (ก าไร) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 1,487                (4,376)               -                         -                         
   เงินปันผลรับจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,322)               (905)                  (26,887)            (15,583)            
   คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 5,909                7,766                1,396                1,095                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 359,952            599,630            234,621            370,429            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 54,945              226,653            11,429              222,278            
   สินคา้คงเหลือ (61,315)            100,007            (57,177)            5,345                
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (19,434)            (11,615)            (15,490)            (34,506)            
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 3,308                539                    (201)                  (59)                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (122,112)          (66,893)            (117,571)          (162,411)          
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 16,601              12,629              11,186              14,452              
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (920)                  2,514                -                         2,441                
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 231,025            863,464            66,797              417,969            
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (5,928)               (6,762)               (4,856)               (5,932)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (82,192)            (133,851)          (51,586)            (92,607)            
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 142,905            722,851            10,355              319,430            
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 18,477              16,034              24,154              19,152              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         (30,100)            (59,800)            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         (35,000)            (35,000)            
ซ้ือเงินลงทนุชัว่คราว (1,048,758)       (1,356,000)       (1,048,758)       (1,356,000)       
ซ้ือเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (26,242)            (81,712)            (26,242)            (81,712)            
ซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                         -                         (33,230)            (60,133)            
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (336,127)          (342,053)          (209,326)          (117,789)          
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (9,082)               (18,010)            (4,511)               (8,373)               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว 1,253,764        1,812,543        1,253,764        1,812,543        
เงินสดรับจากเงินลงทนุชัว่คราวท่ีครบก าหนด 6,048                -                         6,048                -                         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 52,309              -                         52,309              -                         
เงินสดรับจากเงินลงทนุระยะยาวอ่ืนท่ีครบก าหนด 160,000            20,000              160,000            20,000              
เงินสดรับจากการช าระบญัชีบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         40,340              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,027                3,381                2,083                3,175                
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง
   จากการช าระบญัชี -                         (1,983)               -                         -                         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง
   จากการเปล่ียนแปลงเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                         (2)                       -                         -                         
เงินปันผลรับจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,322                4,065                1,322                15,583              
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 74,738              56,263              112,513            191,986            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน -                         (891)                  -                         -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 94,050              (80,561)            -                         -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         115,600            -                         
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าทางการเงิน (2,791)               (2,094)               (2,791)               (2,094)               
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                         35,000              -                         -                         
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (30,500)            (24,750)            -                         -                         
ดอกเบ้ียจ่าย (5,892)               (8,305)               (1,195)               (1,095)               
เงินปันผลจ่าย (281,566)          (184,721)          (281,566)          (184,721)          
เงินปันผลจ่ายท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (12,099)            (4,937)               -                         -                         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (238,798)          (271,259)          (169,952)          (187,910)          
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (14,657)            (31,829)            -                         -                         
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (35,812)            476,026            (47,084)            323,506            
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 827,073            315,327            211,227            134,657            
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 791,261            791,353            164,143            458,163            

-                    -                    
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 33,954              33,135              22,486              19,989              
   ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 1,162                1,346                541                    1,346                
   ซ้ือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 552                    -                         552                    -                         
   ขายอุปกรณ์ท่ียงัไมไ่ดรั้บเงิน -                         -                         5,893                5,893                
   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5,052                -                         -                         -                         
   เงินปันผลคา้งรับ -                         -                         25,565              -                         
   เงินปันผลคา้งจ่าย 1,348                1,197                1,348                1,197                
   เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยลดลงจากการช าระบญัชี -                         -                         -                         14,318              
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจากการตดัหน้ีสูญ -                         1,895                -                         1,895                
   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทนุชัว่คราว 375,982            -                         375,982            -                         
   ก  าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของ
      เงินลงทนุหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 49,243              6,555                49,243              6,555                
   เงินคา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยัคา้งรับ 1,700                -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน             
ป ระ เท ศไท ย  บ ริษัท ฯจดท ะ เบี ยน ในตล าดหลักท รัพ ย์แ ห่ งป ระ เท ศไท ย เม่ื อ                        
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 บริษทัฯจดัตั้งข้ึนจากการควบบริษทั ไทยวาสตาร์ช จ ากดั (มหาชน) 
(“TWS”) และ บริษทั ไทยวาฟูด โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) (“TWFP”) ธุรกิจหลกัของบริษทั
ฯ คือ การผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทวุน้เส้น แป้งมนัส าปะหลังและผลิตภณัฑ์
อ าห าร อ่ืน ๆ  ท่ี อ ยู่ ต าม ท่ี จดท ะ เบี ยน ของบ ริษัท ฯ  อ ยู่ ท่ี  21/59, 21/63 แล ะ  21/64                
อาคารไทยวา 1 ชั้น 20 - 21 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม
บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงิน
ประจ าปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดังนั้ นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์          
และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้
งบการเงินควรใช ้งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

1.3    เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
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 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระส าคญัของกลุ่ม
บริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561    
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ       
งบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปได้
ดงัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง 
สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชี   
ท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุก
สัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้
ก าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดย
กิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ
จากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้
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ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดในการพิจารณาตาม
หลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจดั
ประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่าย
โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและ
แผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวนการด้อยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และ
หลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5     นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบั    
ท่ีใชใ้น  งบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

1.6 ผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ 

 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2561 ได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหมข้ึ้นในโรงงานของบริษทั ไทยน ามนั
ส าปะหลัง จ  ากดั (บริษทัย่อย) ท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัอุดรธานี บริษทัย่อยดงักล่าวได้ประเมิน
ความเสียหายของทรัพย์สิน และบันทึกผลขาดทุนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวเป็น
จ านวนรวม 17.47 ล้านบาท ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด      
วนัท่ี 30 กันยายน 2561 มีผลกระทบให้ก าไรต่อหุ้นของงบการเงินรวมลดลง 0.02 บาท       
ต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. บริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือท่ีเสียหายจากเพลิงไหม ้ซ่ึงบริษทัย่อยประเมินคิด
เป็นมูลค่าตามราคาทุนจ านวน 0.02 ลา้นบาท 

2. บริษัทย่อยตัดจ าหน่ายทรัพย์สิน อนัได้แก่ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยท่ี
เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหมมู้ลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนรวม 15.19 ลา้นบาท  

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูเบ้ืองตน้จ านวน 2.26 ลา้นบาท 

 อย่างไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดท้  าประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ เพลิงไหม้ไว้แล้วโดยได้ท าประกันภัยความเส่ียงภัยส าหรับทรัพย์สิน 
(Accidental Damage (Property) Insurance Policy) ในลกัษณะมูลค่าทดแทนทรัพยสิ์น 
(Replacement value) ท่ีเสียหาย รวมถึงการประกนัการหยุดชะงกัของธุรกิจ (Business 
Interruption) โดยมีวงเงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงัน้ี 

 
          บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งด าเนินการเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั ซ่ึงขณะน้ี 

บริษทัประกนัภยัไดเ้ขา้มาส ารวจและประเมินความเสียหายแลว้ และอยู่ระหวา่งด าเนินการ
สรุปค่าสินไหมทดแทนท่ีจะจ่ายคืนให้กบับริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 
2561 บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งชดเชยค่าเสียหายบางส่วนจากบริษัทประกันภัยแล้ว
จ านวน 10 ลา้นบาท โดยไดรั้บช าระเงินสดในระหวา่งงวดแลว้จ านวน 8.30 ลา้นบาท 

 

 ลา้นบาท 
ทรัพยสิ์นเสียหาย 330.00 
สินคา้คงเหลือเสียหาย 120.00 
การหยดุชะงกัของธุรกิจ 220.00 
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2. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
0.125 ถึง 5.30 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 0.125 ถึง 5.20 ต่อปี) 

3.  เงินลงทุนช่ัวคราว 
                                                                                                                    (หน่วย: พนับาท) 

 
 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินสด 32,019 15,999 1,576 654 
เงินฝากธนาคาร 759,242 811,074 162,567 210,573 
รวม 791,261 827,073 164,143 211,227 

 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ราคาทุน มูลค่า
ยติุธรรม 

ราคาทุน มูลค่า
ยติุธรรม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   -  ตราสารหน้ี 279,581 274,672 - - 
   -  กองทุนเปิด 325,923 326,439 - - 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - สุทธิ 605,504 601,111 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
   -  กองทุนเปิด - - 424,020 428,720 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     
   เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (4,393)  4,700  
สุทธิ 601,111  428,720  
เงินฝากประจ า 31,798  31,435  
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 632,909  460,155  
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                                                                                                                                          (หน่วย: พนับาท) 

 
 

           เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะ
ถือจนครบก าหนดท่ีคงเหลืออยู่ขณะนั้ นมูลค่าตามบัญชีจ านวน 375.98 ล้านบาท และ        
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายมูลค่าตามบัญชี 215.57 ล้านบาท มาเป็นเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ โดยบริษทัฯรับรู้ก าไรจากผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีโอนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนจ านวน 10.47 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินลงทุนในตราสารหน้ีมีอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นช่วงระหวา่งร้อยละ 
2.22 ถึง 5.16 ต่อปี 

 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ราคาทุน มูลค่า
ยติุธรรม 

ราคาทุน มูลค่า
ยติุธรรม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   -  ตราสารหน้ี 279,581 274,672 - - 
   -  กองทุนเปิด 325,923 326,439 - - 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - สุทธิ 605,504 601,111 - - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
   -  กองทุนเปิด - - 424,020 428,720 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     
 เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุน (4,393)  4,700  

สุทธิ 601,111  428,720  
เงินฝากประจ า -  -  
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 601,111  428,720  
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน    

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน    

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 957 13 83,159 62,165 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 44,576 33,974 
 3 - 6 เดือน - - - - 
 6 - 12 เดือน - - 4,342 - 
 มากกวา่ 12 เดือน - - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 957 13 132,077 96,139 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 452,194 546,925 223,959 301,958 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  213,442 174,511 134,719 117,621 
 3 - 6 เดือน 2,825 4,738 2,274 138 
 6 - 12 เดือน 438 469 - 14 
 มากกวา่ 12 เดือน 83 85 83 85 
รวม 668,982 726,728 361,035 419,816 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,169) (111) (950) (111) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
   - สุทธิ 667,813 726,617 360,085 419,705 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 668,770 726,630 492,162 515,844 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 75,916 66,010 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,597 5,878 2,597 5,870 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 15 67,380 34,886 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,246 7,899 1,379 1,003 
รวม 9,872 13,792 147,272 107,769 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (53,290) (52,676) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 9,872 13,792 93,982 55,093 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 678,642 740,422 586,144 570,937 
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5. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัรายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตก
ลงกนัระหว่าง บริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

 

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ดีไอ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยวา อินเตอร์เนชัน่แนล เทรด (เซ่ียงไฮ)้ จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์(กมัพูชา) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยวา เวยีดนาม จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั* บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บางปะกงธุรกิจ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เชียงแสนแลนด ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยวา (6) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บางเทา (6) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยสินมนัส าปะหลงั (1989) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั (1) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พงังา รีสอร์ท จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั บางเทา (5) จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั จ  ากดั บริษทัร่วม 
Vietnam Tapioca Company Limited บริษทัร่วมทางออ้ม 
บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล็ จ  ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เจแปน คอร์น สตาร์ช จ ากดั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล  
   ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  

ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
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รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

                                                                                                                                          (หน่วย: พนับาท) 

 
 

Tay Ninh Sugar Corporation ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ไทยวา ทาวเวอร์ จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยวา ทาวเวอร์ (2) จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยวา พลาซ่า จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
Banyan Tree Holdings Limited มีกรรมการร่วมกนั 
Banyan Tree Hotel Management (Beijing) Company 

Limited 
มีกรรมการร่วมกนั 

Thanh Thanh Cong Packing Trading Production Joint 
Stock Company 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 

 * โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 2560 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 

 

 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

นโยบายการก าหนด
ราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือสินคา้
  

- - 425,6
81 

337,070 ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 

ขายสินคา้ - - 230,5
02 

120,310 ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 2,719 2,731 ราคาตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ - - 218 200 ราคาตามสญัญา  
ดอกเบ้ียรับ - - 4,871 1,878 อตัราตามสญัญา  
ดอกเบ้ียจ่าย - - 516 - อตัราตามสญัญา  
รายไดอ่ื้น - - 1,262 986 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3,379 1,220 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ซ้ือสินคา้ 12,572 281 - 281 ตน้ทุนบวกก าไรส่วน

เพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - 2,560 - 994 ราคาตามสญัญา  
รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
ซ้ือสินคา้ 274 784 - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วน

เพ่ิม 
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                                                                                                                            (หน่วย: พนับาท) 

 
 
 
 
 
 
 

ขายสินคา้ 43 51 43 51 ราคาตลาด 
ขายสินคา้ 7,223 - - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วน

เพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 63 63 63 63 ราคาตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ 7,936 4,619 4,619 4,619 ราคาตามสญัญา  
ดอกเบ้ียจ่าย 5 6 - - อตัราตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,046 1,624 1,010 1,624 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือสินคา้
  

- - 997,153 932,986 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

ขายสินคา้ - - 608,680 250,123 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
เงินปันผลรับ - - 25,565 11,518 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 8,090 7,533 ราคาตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ - - 618 600 ราคาตามสญัญา  
ดอกเบ้ียรับ - - 15,916 5,078 อตัราตามสญัญา  
ดอกเบ้ียจ่าย - - 602 - อตัราตามสญัญา  
รายไดอ่ื้น - - 1,598 987 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 7,190 2,904 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ซ้ือสินคา้ 29,10

9 
1,144 - 1,144 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

เงินปันผลรับ - 3,160 - 3,160 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - 7,682 - 2,984 ราคาตามสญัญา  
รายการธุรกจิกบับริษัทที่

เกีย่วข้องกนั 
     

ซ้ือสินคา้ 1,004 1,806 - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินคา้ 129 125 129 125 ราคาตลาด 
ขายสินคา้ 33,33

0 
- - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

เงินปันผลรับ 1,322 905 1,322 905 ตามท่ีประกาศจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 12,09

9 
- - - ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 189 189 189 189 ราคาตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าและค่าบริการ 23,804 13,673 13,857 13,673 ราคาตามสญัญา  
ดอกเบ้ียจ่าย 17 17 - - อตัราตามสญัญา  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7,013 4,805 6,563 4,805 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
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                                                                                                                               (หน่วย: พนับาท) 

 

         รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวดปัจจุบนั
แสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 
กนัยายน

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

30 
กนัยายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)    
บริษทัยอ่ย - - 275,354 197,007 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 986 28 19 28 

รวม 986 28 275,373 197,035 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - - (53,290) (52,676) 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 986 28 222,083 144,359 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 443,623 413,523 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (8,048) (8,048) 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 435,575 405,475 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 88,000 53,000 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (18,000) (18,000) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 70,000 35,000 
หกั: ส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี - - (70,000) (35,000) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจาก     
 ส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี - - - - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)    
บริษทัยอ่ย - - 91,839 134,610 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 359 209 355 206 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 359 209 92,194 134,816 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 115,600 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,669 2,652 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

2,669 2,652 115,600 - 

 



155 
 

 

          ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืน                          
เม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.12 และ 4.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 
3.95 ต่อปี) 

 
 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั

ยอ่ย 
1 มกราคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่ง

งวด 
30 กนัยายน 2561 

บริษทั ดีไอ จ ากดั 49,460 73,100 (87,000) 35,560 
บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั 
จ ากดั 

- 
210,000 (210,000) - 

บริษทั ไทยวา ไบโอ พาว
เวอร์ จ ากดั 

344,500 
14,000 - 358,500 

บริษทั ทีดบับลิวพีซี อิน
เวสทเ์มนท ์(กมัพชูา) 
จ ากดั 

 
- 

30,000 - 30,000 
บริษทั เชียงแสนแลนด ์
จ ากดั 

7,755 
- - 7,755 

บริษทั บางเทา (6) จ ากดั 935 - - 935 
บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จ ากดั 390 - - 390 
บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์
   ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 1,635 - - 1,635 
บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั 

(1) จ ากดั 
800 

- - 
800 

บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จ ากดั 8,048 - - 8,048 
รวม 413,523 327,100 (297,000) 443,623 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (8,048) - - (8,048) 
สุทธิ 405,475 327,100 (297,000) 435,575 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดปัจจุบนัแสดง
ไดด้งัน้ี 

 

          ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนใน
เดือนธันวาคม 2561 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.12 และ 4.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560: 
ร้อยละ 3.95 และ 4.00 ต่อปี)  

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวด
ปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทั

ยอ่ย 
1 มกราคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2561 

บริษทั พงังา รีสอร์ท จ ากดั 11,161 - - 11,161 
บริษทั บางเทา (5) จ ากดั 6,839 - - 6,839 
บริษทั ไทยวา เวยีดนาม จ ากดั 35,000 35,000 - 70,000 
รวม 53,000 35,000 - 88,000 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (18,000) - - (18,000) 
สุทธิ 35,000 35,000 - 70,000 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2561 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 2,652 17 - 2,669 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม
และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.95 และ 2.15 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 1.10 ต่อปี) 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมข้ึน ลดลง ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2561 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2561 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช 
จ ากดั - 7,700 (100) 7,600 

บริษทั ไทยวา (6) จ ากดั - 8,000 - 8,000 
บริษทั ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั - 100,000 - 100,000 

รวม - 115,700 (100) 115,600 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,948 10,755 36,300 34,894 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 648 555 1,937 1,665 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 6 4 17 12 
รวม 12,602 11,314 38,254 36,571 
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6. สินค้าคงเหลือ  

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

                                                                                            (หน่วย: พนับาท) 

 

7. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัย่อยไดน้ าไปค ้ า
ประกนัวงเงินสินเช่ือมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.85 ถึง 6.50 ต่อปี  

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน              
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 14,389 7,615 
ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ   
 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มข้ึน 4,684 832 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 19,073 8,447 

 

    (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึน   มูลค่าตามบญัชีตาม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ใน

ประเทศ 
สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เอเชีย
ผลิตภณัฑ ์

ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

ไทย 30.00 30.00 31,600 31,600 31,050 33,552 

มนัส าปะหลงั 
จ  ากดั 

        

รวม     31,600 31,600 31,050 33,552 
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8.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯรับรู้
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงิน
ปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 
 
 
 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

 
สดัส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

   30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เอเชียผลิตภณัฑ ์ ลงทุนในบริษทั

อ่ืน 
ไทย 30.00 30.00 31,600 31,600 

มนัส าปะหลงั จ  ากดั       

รวม     31,600 31,600 

 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                
จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน     

ในบริษทัร่วม 
 

เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั - 1,392 - - - - 
บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นั
ส าปะหลงั จ ากดั (209) (339) (1,006) (694) - - 

รวม (209) 1,053 (1,006) (694) - - 
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เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จ  ากดั (TWBP) (บริษทัย่อย) ซ่ึง
บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ได้ซ้ื อหุ้นสามัญของบริษัท  ส าปะหลังพัฒนา จ ากัด          
(TDC) จ านวน 166,668 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.34 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 
500,004 หุ้น) รวมเป็นจ านวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 219.89 ลา้นบาท การซ้ือหุ้นสามญัใน TDC 
ดงักล่าวท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ TDC ของกลุ่มบริษทั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 33.33 เป็นร้อยละ 
66.67 (ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 500,004 หุ้น) บริษทัฯไดเ้ปล่ียนการบนัทึกเงิน
ลงทุนใน TDC จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยนบัจากวนัท่ี TWBP 
ลงทุนเป็นตน้ไป  

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร 
(ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงิน

ลงทุน     ในบริษทัร่วม 
 

เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั - 2,602 - - - - 
บริษทั เอเชียผลิตภณัฑม์นั
ส าปะหลงั จ ากดั (1,487) 1,774 (1,015) (2,583) - 3,160 

รวม (1,487) 4,376 (1,015) (2,583) - 3,160 
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ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ 

สดัส่วนการถือหุ้น                
ของบริษทัฯ เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 จดัตั้งข้ึน 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 ใน

ประเท
ศ 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
เงนิลงทุนในบริษทัย่อย        
ธุรกจิผลติภณัฑ์การเกษตร        
บริษทั ไทยวาอลัฟาสตาร์ช 
จ ากดั 

ไทย 
18.00 18.00 99.99 99.99 17,999 17,999 

บริษทั ดีไอ จ ากดั ไทย 10.00 10.00 99.93 99.93 9,408 9,408 
บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั 
จ  ากดั 

ไทย 
86.60 86.60 70.00 70.00 60,620 60,620 

Tay Ninh Tapioca Joint Stock 
Company 

เวียดนา
ม 192.53 192.53 69.99 69.99 86,877 86,877 

บริษทั ไทยวา อินเตอร์เนชัน่
แนล เทรด (เซ่ียงไฮ)้ จ ากดั 

 
จีน 5.27 5.27 100.00 100.00 5,267 5,267 

บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสท์
เมนท ์(กมัพชูา) จ ากดั 

 
กมัพชูา 33.68 33.68 100.00 100.00 33,683 33,683 

บริษทั ไทยวา เวียดนาม จ ากดั เวียดนา
ม 67.83 34.60 100.00 100.00 67,830 34,600 

บริษทั ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั* ไทย 50.00 50.00 33.33 33.33 54,751 54,751 
บริษทัถือครองที่ดนิและอ่ืน           
บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ 
จ  ากดั 

ไทย 450.00 450.00 99.99 99.99 
469,012 469,012 

บริษทั บางปะกงธุรกิจ จ  ากดั ไทย 91.00 91.00 99.99 99.99 90,999 90,999 
บริษทั เชียงแสนแลนด ์จ ากดั ไทย 75.00 75.00 99.99 99.99 74,999 74,999 
บริษทั ไทยวา (6) จ ากดั ไทย 29.00 29.00 99.99 99.99 28,999 28,999 
บริษทั บางเทา (6) จ ากดั ไทย 21.50 21.50 99.99 99.99 21,499 21,499 
บริษทั ท่าทุ่งนาแลนด ์จ  ากดั ไทย 15.00 15.00 99.99 99.99 14,999 14,999 
บริษทั ไทยสินมนัส าปะหลงั 
(1989) จ ากดั 

ไทย 5.00 5.00 99.99 99.99 
4,999 4,999 

บริษทั แม่ฮ่องสอนแลนด ์        
   ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ไทย 2.00 2.00 84.97 84.97 1,699 1,699 
บริษทั ไทยน ามนัส าปะหลงั (1) 
จ ากดั 

ไทย 1.00 1.00 69.95 69.95 
700 700 

บริษทั พงังา รีสอร์ท จ ากดั ไทย 1.00 1.00 99.93 99.93 999 999 
บริษทั บางเทา (5) จ ากดั ไทย 0.25 0.25 99.93 99.93 250 250 
บริษทั ไทยโมดีไฟดส์ตาร์ช 
จ ากดั 

ไทย 10.00 10.00 94.62 94.62 
9,462 9,462 

บริษทั แม่โจแ้ลนด ์จ  ากดั ไทย 3.00 3.00 49.99 49.99 1,500 1,500 

รวม      1,056,551 1,023,321 
หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน      (444,289) (444,238) 
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บริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 
2560 จากบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 

          เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสทเ์มนท ์
(กมัพูชา) จ  ากดั ในประเทศกมัพูชา ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแป้งมนัส าปะหลงั โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 4,000 ลา้นเรียลกมัพูชา (1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ) หรือประมาณ 33.68 ล้านบาท โดยบริษทัฯถือหุ้นในบริษทัดังกล่าวในสัดส่วน   
ร้อยละ 100  

 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั ไทยวา เวียดนาม จ ากดั ใน
ประเทศเวยีดนาม ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหาร (วุน้เส้นและอ่ืนๆ) และ
มีระยะเวลาใน การด าเนินงานจนถึงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2597 ซ่ึงสามารถยื่นขอต่ออายุได ้โดย
มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้จ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 34.60 ลา้นบาท ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจดทะเบียน
เพิ่มทุนของบริษทั ไทยวา เวียดนาม จ ากดั อีกจ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 
33.23 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยบริษทัฯถือหุ้นใน
บริษทัดงักล่าวในสัดส่วน ร้อยละ 100    

 เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  บริษทั ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จ  ากดั (TWBP) (บริษทัย่อย) ซ่ึง       
บริษัทฯถือหุ้น ร้อยละ 99.99% ได้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ส าปะหลังพัฒนา จ ากัด        
(TDC) จ านวน 166,668 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.34 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 

                                                                             (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั ไทยน ามนั
ส าปะหลงั จ  ากดั 

- - - 11,518 

Tay Ninh Tapioca Joint 
Stock Company 

- - 25,565 - 

รวม - - 25,565 11,518 
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500,004 หุ้น) รวมเป็นจ านวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 219.89 ลา้นบาท การซ้ือหุ้นสามญัใน TDC 
ดงักล่าวท าให้สัดส่วนการถือหุ้น TDC ของกลุ่มบริษทั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 33.33 เป็นร้อยละ 
66.67 (ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดจ านวน 500,004 หุ้น) บริษทัฯไดเ้ปล่ียนการบนัทึกเงิน
ลงทุนใน TDC จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงิน 

          ลงทุนในบริษทัยอ่ยนบัจากวนัท่ี TWBP ลงทุนเป็นตน้ไปตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8        

 บริษัท ไทยวา ไร้ซ ฟลาว จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือ           
วนัท่ี 30 ธันวาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน
เสร็จส้ินการช าระบญัชีแลว้ บริษทัฯไดรั้บเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 10.31 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 

 บริษัท  แม่จันท ร์แลนด์  จ  ากัด  ได้จดทะเบียนเลิกบ ริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เม่ื อ              
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 และเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียน
เสร็จส้ินการช าระบญัชีแลว้ บริษทัฯไดรั้บเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 15.87 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2560 

 บริษัท  ไทยองค รักษ์  จ  ากัด  ได้จดทะเบี ยน เลิกบ ริษัทกับกระทรวงพาณิ ชย์เม่ื อ                  
วนัท่ี  31 พฤษภาคม 2560 และเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จด
ทะเบียนเสร็จส้ินการช าระบญัชีแลว้ บริษทัฯไดรั้บเงินคืนจากเงินลงทุนโดยประมาณ 14.16 
ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 
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10. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  

 
                                                                                                 (หน่วย: พนับาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
งบการเงินรวม / งบ
การเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 

กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - 563,345 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย   
บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเตล็ จ  ากดั (มหาชน) 174,010 174,010 
หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง   
          ในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (38,282) (92,225) 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 135,728 81,785 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   
บริษทั ทรอปิคอล รีสอร์ท จ ากดั 45,703 45,703 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (45,703) (45,703) 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ - - 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 135,728 645,130 
หกั: ส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี - (160,620) 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีจะครบ
ก าหนด ภายในหน่ึงปี 135,728 484,510 
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(หน่วย: พนับาท) 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ีมีอัตราดอกเบ้ียอยู่ในช่วง
ระหวา่ง ร้อยละ 2.22 ถึง 5.40 ต่อปี  

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะ
ถือ จนครบก าหนดท่ีคงเหลืออยูข่ณะนั้นมูลค่าตามบญัชีจ านวน 375.98 ลา้นบาท ไปเป็นเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 

11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

                                                                                                                               (หน่วย: พนับาท) 

 
 
 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด   
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2561 - 160,620 
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2562 - 138,560 
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2563 - 41,325 
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2564 - 186,219 
ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2565 - 36,621 
รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - 563,345 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ราคาทุน 214,579 214,579 504 504 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (53,766) (53,766) - - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน - สุทธิ 160,813 160,813 504 504 
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          รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นท่ีดินรอการขาย มูลค่ายุติธรรมซ่ึง
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบกับขอ้มูลราคาตลาด (Comparative 
method) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม  2560 คิดเป็นจ านวนเงิน 485.50 ล้านบาท                     
(งบการเงินเฉพาะกิจการ 193.90 ลา้นบาท) 

12. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยในประเทศไทยแห่งหน่ึงไดน้ าท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างบางแห่งจ านวนมูลค่าสุทธิตามบญัชีประมาณ 81.26 ลา้นบาท และ 68.48 ลา้น

(หน่วย: พนับาท) 
                                        

งบการเงินรวม 
งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 160,813 504 
ซ้ือเพิ่ม/จ าหน่ายระหวา่งงวด - - 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าส าหรับงวด - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 160,813 504 
 

(หน่วย: พนับาท) 
                                        

งบการเงินรวม 
งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,561,421 1,373,042 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 331,818 204,112 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (406) (405) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (17,028) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (180,205) (95,213) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6,851) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 2,688,749 1,481,536 
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บาท ตามล าดบั น าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ:                 
ไม่มี) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 

14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 543,301 504,262 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,208 4,918 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (20,349) (17,920) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (155) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 530,005 491,260 

 

                                                                                                                        (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน             

2561 
31 ธนัวาคม    

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

ตั วสัญญาใชเ้งิน 2.90 3.90 250,000 150,000 
เงินกูย้มืระยะสั้น - VNIBOR+0.5 - 5,950 
รวม   250,000 155,950 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน    

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน    

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - - 90,232 133,526 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนั 177,641 267,668 77,596 145,865 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 359 209 1,962 1,290 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 35,116 46,903 23,027 28,386 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 25,970 30,401 15,092 13,129 
ค่าใชจ่้ายโรงงานคา้ง
จ่าย 66,750 77,678 55,210 54,221 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 92,159 106,900 57,153 66,698 

รวมเจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืน 397,995 529,759 320,272 443,115 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

การ
ช าระคืน งบการเงินรวม 

   30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

1 MLR-1.9 รายเดือน - 30,500 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - (30,500) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง                  
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงก าหนดช าระคืน 36 
เดือนโดยมีระยะเวลาปลอดหน้ี 6 เดือนนบัจากวนัเบิกเงินคร้ังแรก อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.90 
ต่อปี  เงินกูย้มืระยะยาวน้ีค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยแห่งนั้น 
17. เงินปันผล 

 
18. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535     
บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลได ้ปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

19. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณดว้ย
อตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลจากก าไรสะสม                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2561 281,723 0.32 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  281,723 0.32 
    
เงินปันผลจากก าไรสะสม                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 20 เมษายน 2560 184,862 0.21 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  184,862 0.21 
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จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

                                                                                             
 
 

                                                                                                                    (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 7,489 31,098 7,654 19,483 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (3,892) 890 (2,450) (233) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (65) (28) - - 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3,532 31,960 5,204 19,250 

 

                                                                                                              (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 44,605 94,099 30,690 57,184 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (8,405) (1,524) (5,115) (1,827) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (57) (124) - - 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 36,143 92,451 25,575 55,357 
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                                                                                                         (หน่วย: พนับาท) 

 

 

20. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 
 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 3,481 167 3,481 167 

รวม 3,481 167 3,481 167 
 

                                                                                                                            (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 9,849 1,311 9,849 1,311 

รวม 9,849 1,311 9,849 1,311 
 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรส าหรับงวด (พนับาท)   8,359 108,720 22,407 80,049 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 880,420,930 880,420,930 880,420,930 880,420,930 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.01 0.12 0.03 0.09 
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21. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และ
บริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
ส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรส าหรับงวด (พนับาท)   110,376 347,716 144,827 257,548 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 880,420,930 880,420,930 880,420,930 880,420,930 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.13 0.39 0.16 0.29 

 

                                                                                                                               (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานแป้ง 
ส่วนงาน
อาหาร 

รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

งบการเงิน
รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2561 

      

รายได้จากการขายและ
บริการ 

     

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,396,787 349,321 1,746,108 (23,974) 1,722,134 
รวมรายได้ 1,396,787 349,321 1,746,108 (23,974) 1,722,134 
ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน (7,649) 12,446 4,797 880 5,677 
รายไดอ่ื้น     4,513 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม 

   
 (209) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (1,768) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     8,213 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (3,532) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด     4,681 
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                                                                                                                                   (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานแป้ง 
ส่วนงาน
อาหาร 

รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2560 

      

รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,136,731 339,512 1,476,243 - 1,476,243 
รวมรายได้ 1,136,731 339,512 1,476,243 - 1,476,243 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 92,771 24,826 117,597 1,892 119,489 
รายไดอ่ื้น     35,428 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

   
 1,053 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (2,218) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     153,752 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (31,960) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด     121,792 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานแป้ง 
ส่วนงาน
อาหาร 

รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

งบการเงิน
รวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561       
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,058,938 1,064,617 5,123,555 (23,974) 5,099,581 
รวมรายได้ 4,058,938 1,064,617 5,123,555 (23,974) 5,099,581 
ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 50,309 59,179 109,488 2,448 111,936 
รายไดอ่ื้น     50,486 
เงินค่าสินไหมทดแทนจาก
เหตุการณ์อคัคีภยั 

   
 10,000 

ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั     (17,470) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

   
 (1,487) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (5,909) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     147,556 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (36,143) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด     111,413 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี                      
31 ธนัวาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 
 
 

                                                                                                                                        (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานแป้ง 
ส่วนงาน
อาหาร 

รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2560 

      

รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,344,690 999,065 4,343,755 - 4,343,755 
รวมรายได้ 3,344,690 999,065 4,343,755 - 4,343,755 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 322,804 85,229 408,033 6,240 414,273 
รายไดอ่ื้น     73,608 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

   
 4,376 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (7,766) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     484,491 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (92,451) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด     392,040 

 

                                                                                                                                            (หน่วย: พนับาท) 

    รายการปรับปรุง  
   รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

สินทรัพยข์องส่วนงาน ส่วนงานแป้ง 
ส่วนงาน
อาหาร ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั 

งบการเงิน
รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 4,112,771 2,786,273 6,899,044 (24,431) 6,874,613 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 4,216,965 2,942,512 7,159,477 (42,994) 7,116,483 
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22.     ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุน 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ช าระในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินประมาณ 10.43 ลา้นบาท 

22.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ดงัน้ี 

 

22.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือวตัถุดิบ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าขอ้ตกลงในการซ้ือวตัถุดิบท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

 

22.4 ภาระผูกพนัโปรแกรมการประกนัราคารับซ้ือวตัถุดิบหัวมันส าปะหลงั 

  บริษัทฯได้มี การประกันราคารับ ซ้ือว ัต ถุ ดิบหัวมันส าปะหลังขั้ นต ่ าในระหว่าง                  
ว ัน ท่ี  1 มิ ถุนายน 2560 ถึงว ันท่ี  31 มีนาคม 2561 อย่างไรก็ตาม หากราคาตลาดของ        

                                                                                                            (หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
บาท 194.26 160.97 157.38 114.62 
เวยีดนามด่ง 5,325.73 20,203.79 - - 
เหรียญสหรัฐฯ 0.82 0.06 - - 

 

                                                                                                                              (หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
บาท 1.85 28.58 1.85 28.58 
เหรียญสหรัฐฯ 5.62 2.03 5.62 2.03 

 



177 
 

หวัมนัส าปะหลงัสูงกวา่ราคารับประกนัขั้นต ่า บริษทัฯจะรับซ้ือจากเกษตรกรท่ีราคาตลาดใน
ขณะนั้น โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯไม่มีภาระผูกพนัคงเหลือภายใตส้ัญญาการ
รับประกนัราคาซ้ือวตัถุดิบดงักล่าวแลว้ (31 ธนัวาคม 2560: 76.83 ลา้นบาท) 

22.5 ภาระผูกพนัจากข้อตกลงร่วมพฒันาอุตสาหกรรมมันส าปะหลงั 

 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการความร่วมมือกบัมูลนิธิภายในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อร่วมพฒันา
และถ่ายโอนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัชนิดใหม่ไปสู่เชิงธุรกิจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บมอบตน้
พนัธ์ุจากมูลนิธิดงักล่าว เพื่อการขยายพนัธ์ุและเพาะปลูก โดยบริษทัฯมีภาระผูกพนัตาม
สัญญาท่ีตอ้งส่งคืนตน้พนัธ์ุมนัส าปะหลงัภายในปี 2562 คิดเป็นมูลค่าสูงสุดประมาณ 23.3 
ลา้นบาท สัญญาดงักล่าวสามารถต่ออายไุดอี้กคร้ังละ 3 ปี 

22.6 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารส านกังาน
และอุปกรณ์ส านกังาน อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 - 8 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญา
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้มีดงัน้ี 
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22.7 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการอ่ืน 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
บาท     
ภายในหน่ึงปี 16.28 20.24 6.14 20.62 
1 ถึง 4 ปี 2.18 1.25 0.78 1.25 

รวม 18.46 21.49 6.92 21.87 

เวยีดนามด่ง     
ภายในหน่ึงปี 6,172.44 5,231.03 - - 

1 ถึง 5 ปี 19,929.79 19,526.89 - - 

มากกวา่ 5 ปี 12,427.84 16,095.07 - - 

รวม 38,530.07 40,852.99 - - 

หยวนจีน     
ภายในหน่ึงปี 0.20 - - - 

1 ถึง 5 ปี 0.82 - - - 

มากกวา่ 5 ปี 0.05 - - - 

รวม 1.07 - - - 
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22.8 การค า้ประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ดงัน้ี 

 
23. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือ
หรือขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ตกลงท าสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปี เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียง 

                                                                                                                           (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
สัญญาบริการ     
   บาท 5.41 7.19 5.01 7.19 
   เวยีดนามด่ง 223.28 148.04 - - 
   หยวนจีน 0.07 - - - 
สัญญาโฆษณา     
   เวยีดนามด่ง - 2,378.5 - - 

 

                                                                                                                     (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
   บาท 42.12 28.87 18.88 16.00 
   เวยีดนามด่ง 573.49 - - - 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 
กนัยายน

2561 

31 
ธนัวาคม

2560 

30 
กนัยายน

2561 

31 
ธนัวาคม

2560 

30 กนัยายน
2561 31 ธนัวาคม

2560 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

10.86 10.20 0.41 1.99 
32.41 

32.68 

เวยีดนามด่ง 0.38 - - - 0.0014 0.0014 
อินโดเซียรูเปีย 1.52 - - - 0.0022 0.0024 
ยโูร 0.19 0.18 - - 37.72 39.03 
เหรียญสิงคโปร์ - - - 0.01 23.70 24.45 
เยนญ่ีปุ่น 0.24 - - - 28.55 28.98 
หยวนจีน 22.98 - - - 4.71 5.01 

 

  

อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา
ของ  

 จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีขาย  
สกุลเงิน 

(ลา้น) 
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 กนัยายน   
2561 

31 ธนัวาคม   
2560 

30 กนัยายน                 
2561 

31 ธนัวาคม                 
2560 

หยวนจีน 24.10 - 4.81 - 4.94 - 19 ตุลาคม 2561 -    
13 พฤศจิกายน 2561 

- 

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

4.40 9.72 32.30 - 
32.75 

32.37 - 32.75 6 พฤศจิกายน 2561 - 
2 มกราคม 2562 

18 มกราคม 
2561 -                     

5 กรกฎาคม 
2561 
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24.     การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ข้อมูลท่ี
สามารถ สังเกตได ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ท่ี      
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 326.44 274.67 - 601.11 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 135.73 - - 135.73 
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการจดทะเบียน
เพิ่มทุนของ บริษทั ทีดบับลิวพีซี อินเวสท์เมนท์ (กมัพูชา) จ  ากดั (บริษทัย่อย) ในประเทศ
กมัพูชา จ านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ จากมูลค่าทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เป็น 3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยบริษทัฯจะยงัคงถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วน   
ร้อยละ 100 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

งบ ก าร เงิน ระห ว่ างก าล น้ี ได้ รับ อ นุ มั ติ ให้ อ อก โดยคณ ะกรรมก ารบ ริษัท เม่ื อ                      
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม 

    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 510.51 - - 510.51 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบ
ทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย      
การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบ
ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบ
ทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการ
สอบทานของขา้พเจา้  
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4.2  การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง 

 
 

ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้ง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
% % %

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเปรียบเทียบเทา่เงินสด 551,754            587,906             791,261          7.80 8.64 11.51
เงินลงทนุชัว่คราว 186,379            588,492             632,909          2.64 8.65 9.21

136,664            -                          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 744,902            679,904             678,642          10.54 9.99 9.87

เงินคา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยัคา้งรับ -                         10,000               1,700              - 0.14 0.02
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                       - - -

-                         
-

สินคา้คงเหลือ 1,295,928         1,117,358         896,446          18.33 16.42 13.04
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - 4,041                 7,979              - 0.06 0.12
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 168,442            130,636             138,701          2.38 1.92 2.02
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 3,084,069         3,118,337         3,147,638      43.62 45.83 45.79
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 65,493              65,538               65,559            0.93 0.96 0.95
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 31,315              32,266               31,050            0.44 0.47 0.45
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                         -                          -                       - - -

467,394            
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 160,813            160,813             160,813          2.27 2.36 2.34
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,603,279         2,657,308         2,688,749      36.82 39.05 39.11
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 538,480            536,025             530,005          7.62 7.88 7.71
คา่ความนิยม 100,678            100,678             100,678          1.42 1.48 1.46
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,293                 2,331                 2,432              0.06 0.03 0.04
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 14,232              13,179               11,961            0.20 0.19 0.17
รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 3,985,977         3,686,465         3,726,975      56.38 54.17 54.21

รวมสินทรัพย์ 7,070,046         6,804,802         6,874,613      100.00 100.00 100.00

135,728          

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 กนัยายน 2561

- - -

6.61 1.74 1.97
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีจะครบ

ก าหนดภายในหน่ึงปี

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนส่วนท่ีจะครบก าหนด

ภายในหน่ึงปี - 1.93  -

-

บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
เพ่ิม - (ลด)

-

118,327             

 - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี
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ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้ง (ต่อ) 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
% % %

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
หน้ีสินหมนุเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 159,546            221,929             250,000          2.26 3.14 3.54
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 406,863            330,367             397,995          5.75 4.67 5.63

2,658                 2,664                 2,669              0.03 0.03 0.03

3,744                 3,928                 3,999              0.05 0.06 0.06

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20,000              9,500                 -                       0.28 0.13 -              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 52,377              27,636               11,255            0.74 0.39 0.16
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 47,822              49,525               57,569            0.68 0.70 0.81

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 693,010            645,549             723,487          9.80 9.13 10.23

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11,139              10,567               9,541              0.16 0.15 0.13
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                         -                          -                       -              -              -              
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 225,983            228,204             232,014          3.20 3.23 3.28
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 167,193            158,292             157,982          2.36 2.24 2.23
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,265              11,031               10,884            0.16 0.16 0.15
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 415,580            408,094             410,421          5.88 5.77 5.81
รวมหนีสิ้น 1,108,590         1,053,643         1,133,908      15.68 14.90 16.04

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 กนัยายน 2561

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย

จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ส่วนของหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

ไตรมาส 3
เพ่ิม - (ลด)

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
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ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้ง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
% % %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบียน
ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
หุ้นสามญั 880,421 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 880,421            880,421             880,421          12.45 12.93 12.81

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 300,741            300,741             300,741          4.25 4.42 4.37

ส่วนเกินทนุจากการควบบริษทั 764,866            764,866             764,866          10.82 11.24 11.13

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 89,705              89,705               89,705            1.27 1.32 1.30

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,508,120         3,273,260         3,281,619      49.62 48.10 47.74

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (122,633)          (112,680)           (121,978)        -1.73 -1.66 -1.77

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,421,220         5,196,313         5,195,374      76.68 76.36 75.57
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัย่อย 540,236            554,846             545,331          7.64 8.15 7.93

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,961,456         5,751,159         5,740,705      84.32 84.52 83.51

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,070,046         6,804,802         6,874,613      100.00 100.00 100.00

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 กนัยายน 2561

บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
เพ่ิม - (ลด)
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การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 วธีิแนวตั้ง 
 วเิคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินตามวิธีแนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบของ 3 ไตรมาส 
คือ   ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 พบวา่     
 ในไตรมาส ท่ี  1 มี สินทรัพย์รวมมีค่าเท่ ากับ ร้อยละ 100.00 ซ่ึ งประกอบไปด้วย       
สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 43.62 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบแล้วพบว่ามีรายการ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 7.80 เงินลงทุนชัว่คราวร้อยละ 2.64 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนส่วนท่ี
จะครบก าหนดในหน่ึงปี ร้อยละ 1.93 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ร้อยละ 10.54 สินคา้คงเหลือ 
ร้อยละ 18.33 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนร้อยละ 2.38 ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ร้อยละ56.38 
เม่ือพิจารณาองค์ประกอบแล้วพบว่ามีรายการ เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้ าประกนั ร้อยละ 0.93    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ร้อยละ 0.44 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน – สุทธิจากส่วนท่ีจะครบก าหนด
ภายในหน่ึงปี ร้อยละ 6.61 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อลงทุนร้อยละ 2.27 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 
36.82 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ร้อยละ 7.62 ค่าความนิยม ร้อยละ 1.42     
 ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากบั ร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบไป
ด้วยหน้ีสินหมุนเวียน ร้อยละ 15.68 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบแล้วพบว่ามีรายการ หน้ีสิน
หมุนเวียนร้อยละ 9.80 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ร้อยละ 2.26 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืน ๆ ร้อยละ 5.75 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ร้อยละ 0.74 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ร้อยละ 0.68  
 ในส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียน ร้อยละ 5.88 พบว่ามีรายการหน้ีสินตามสัญญาเช่า             
ทางการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ร้อยละ 0.16 ส ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 3.20 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ร้อยละ 2.36 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนร้อยละ 0.16 
ส าหรับในส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ร้อยละ 84.32 เม่ือพิจารณาจากองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ
ทุนหุ้นสามญั ร้อยละ 12.45 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ร้อยละ 4.25 ส่วนเกินทุนจากการควบบริษทั 
ร้อยละ 10.82 ก าไรสะสมท่ีจดัสรรแลว้ ร้อยละ 1.27 ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ร้อยละ 49.62 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ร้อยละ 7.64    
 ในไตรมาส ท่ี  2 มี สินทรัพย์รวมมีค่าเท่ ากับ ร้อยละ 100.00 ซ่ึ งประกอบไปด้วย       
สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 45.83 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบแล้วพบว่ามีรายการ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 8.64 เงินลงทุนชัว่คราวร้อยละ 8.65 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
ร้อยละ 9.99 สินคา้คงเหลือ ร้อยละ 16.42 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนร้อยละ 1.92   
  ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ร้อยละ 54.17 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบแลว้พบวา่มี
รายการ เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้ าประกัน ร้อยละ 0.96 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ร้อยละ 0.47    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน – สุทธิจากส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี ร้อยละ 1.74 อสังหาริมทรัพย์
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เพื่อลงทุนร้อยละ 2.36 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 39.05 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ร้อยละ 7.88  ค่า
ความนิยมร้อยละ 1.48         

ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากบั ร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบไป
ด้วยหน้ีสินหมุนเวียน ร้อยละ 14.90 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบแล้วพบว่ามีรายการ หน้ีสิน
หมุนเวียนร้อยละ 9.13 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ร้อยละ 3.14 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืน ๆ ร้อยละ 4.67 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ร้อยละ 0.39 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ร้อยละ 0.70  
 ในส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียน ร้อยละ 5.77 พบว่ามีรายการหน้ีสินตามสัญญาเช่า             
ทางการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ร้อยละ 0.15 ส ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 3.23 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ร้อยละ 2.24 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ร้อยละ 
0.16 ส าหรับในส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ร้อยละ 84.52 เม่ือพิจารณาจากองค์ประกอบแล้วพบว่ามี
รายการทุนหุ้นสามญั ร้อยละ 12.93 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ร้อยละ 4.42 ส่วนเกินทุนจากการควบ
บริษทั ร้อยละ 11.24 ก าไรสะสมท่ีจดัสรรแลว้ ร้อยละ 1.32 ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ร้อยละ 
48.10 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ร้อยละ 8.15  
 ในไตรมาส ท่ี  3 มี สินทรัพย์รวมมีค่าเท่ ากับ ร้อยละ 100.00 ซ่ึ งประกอบไปด้วย       
สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 45.79 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบแล้วพบว่ามีรายการ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 11.51 เงินลงทุนชัว่คราวร้อยละ 9.21 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
ร้อยละ 9.87 สินค้าคงเหลือ ร้อยละ 13.04 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนร้อยละ 2.02 ในส่วนของ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 54.21 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบแล้วพบว่ามีรายการ เงินฝาก
ธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั ร้อยละ 0.95 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ร้อยละ 0.45 เงินลงทุนระยะยาว
อ่ืน – สุทธิจากส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี ร้อยละ 1.97 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อลงทุนร้อยละ 
2.34 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 39.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ร้อยละ 7.71 ค่าความนิยม       
ร้อยละ 1.46           
 ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีค่าเท่ากบั ร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบไป
ด้วยหน้ีสินหมุนเวียน ร้อยละ 16.04 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบแล้วพบว่ามีรายการ หน้ีสิน
หมุนเวยีนร้อยละ 10.23 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ร้อยละ 3.54 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืน ๆ ร้อยละ 5.63 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ร้อยละ 0.16 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ร้อยละ 0.81  
 ในส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียน ร้อยละ 5.81 พบว่ามีรายการหน้ี สินตามสัญญาเช่า             
ทางการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ร้อยละ 0.13 ส ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 3.28 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ร้อยละ 2.23 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนร้อยละ 0.15 
ส าหรับในส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ร้อยละ 83.51 เม่ือพิจารณาจากองคป์ระกอบแลว้พบวา่มีรายการ
ทุนหุ้นสามญั ร้อยละ 12.80 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ร้อยละ 4.37 ส่วนเกินทุนจากการควบบริษทั 
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ร้อยละ 11.13 ก าไรสะสมท่ีจดัสรรแลว้ ร้อยละ 1.30 ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ร้อยละ 47.74 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ร้อยละ 7.93 
 จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีสินทรัพย์ทั้ งส้ินมีค่าเท่ากับร้อยละ 100 ซ่ึง
ประกอบด้วย สินทรัพยห์มุนเวียนมีอตัราร้อยละเพิ่มข้ึน ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 43.62 ไตรมาสท่ี 2 
ร้อยละ 45.83 ไตรมาสท่ี ร้อยละ 45.79 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบจึงพบวา่ดา้นท่ีเพิ่มคือในส่วนของ 
เงินสดและรายการเปรียบเทียบเท่าเงินสด ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 7.80 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 8.64     
ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ11.51 เงินลงทุนชัว่คราว ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 2.64 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 8.65 
ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 9.21 ส่วนด้านท่ีลดลงคือ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 
10.54 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 9.99 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 9.87 สินคา้คงเหลือ ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 18.33 
ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 16.42 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 13.04 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 
2.38 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 1.92 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 2.02 ในดา้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมียอด
คงเหลือลดลง ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 56.38 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 54.17 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 54.21 
เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบจึงพบวา่ดา้นท่ีเพิ่มข้ึนคือ เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั ไตรมาสท่ี 
1 ร้อยละ 0.93 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 0.96 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 0.95 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ไตรมาส
ท่ี 1 ร้อยละ 0.44 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 0.47 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 0.45 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 2.27 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 2.36 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 2.34 ท่ีดินอาคารและ
อุปกรณ์ ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 36.82 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 39.05 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 39.11 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ7.62 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 7.88 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 7.74 
ค่าความนิยม ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 1.42 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 1.48 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 1.46 ส่วน
ดา้นท่ีลดลงคือ เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน – สุทธิจากส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี ไตรมาสท่ี 1 
ร้อยละ 6.61 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 1.74 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 1.97 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน         
ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 020 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 0.19 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 0.17    
 ในดา้นหน้ีสินรวมมียอดคงเหลือลดลง คือ ไตรมาสท่ี 1 เท่ากบัร้อยละ 15.68 ไตรมาสท่ี 2 
เท่ากบัร้อยละ 14.90 ไตรมาสท่ี 3 เท่ากบัร้อยละ 16.04 ซ่ึงประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนไตรมาสท่ี 
1 ร้อยละ 9.80 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 9.13 และเพิ่มข้ึนในไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 10.23 ส่วนในหน้ีสิน
ไม่หมุนเวียนรวม ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 5.88 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 5.77 และเพิ่มข้ึนในไตรมาสท่ี 3 
ร้อยละ 5.81          
 ในดา้นส่วนของผูถื้อหุ้นมียอดคงเหลือเพิ่มข้ึนไตรมาสท่ี 1 เท่ากบัร้อยละ 84.32 ไตรมาส  
ท่ี 2 เท่ากบัร้อยละ 84.52 ไตรมาสท่ี 3 เท่ากบัร้อยละ 83.51 จะเห็นไดว้า่ในส่วนของผูถื้อหุ้นนั้นมี
การเพิ่มข้ึนของไตรมาสท่ี 1 ไปถึง ไตรมาสท่ี 2 และลดลงในไตรมาสท่ี 3 ซ่ึงจากการท่ีได้รับ
พิจารณารายตัวพบว่า ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 76.68 ไตรมาสท่ี 2       
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ร้อยละ 76.36 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 75.57 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง ไตรมาสท่ี 1 
ร้อยละ 1.73 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 1.66 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 1.77 
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ตารางท่ี 2 การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวธีิแนวตั้ง 
 
 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
% % %

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,823,057 1,554,390 1,722,134 99.22 97.40 99.74
เงินคา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั  - 10,000        -  - 0.63  -
รายไดอ่ื้น 14,424       31,549       4,513         0.78 1.98 0.26
รวมรายได้ 1,837,481 1,595,939 1,726,647 100.00 100.00 100.00
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 1,500,459 1,301,935 1,481,144 81.66 81.58 85.78
คา่ใช้จ่ายในการขาย 132,836     115,552     122,159    7.23 7.24 7.07
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 107,192     113,214     113,154    5.83 7.09 6.55
คา่เสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 17,470       -                  -                  0.95 -             -              
รวมค่าใช้จ่าย 1,757,957 1,530,701 1,716,457 95.67 95.91 99.41
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 79,524       65,238       10,190       4.33 4.09 0.59
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (796)           (482)           (209)           -0.04 -0.03 -0.01
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 78,728       64,756       9,981         4.28 4.06 0.58
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (1,547)        (2,594)        (1,768)       -0.08 -0.16 -0.10
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 77,181       62,162       8,213         4.20 3.90 0.48
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (22,468)     (10,143)     (3,532)       -1.22 -0.64 -0.20
ก าไรส าหรับงวด 54,713       52,019       4,681         5.42 4.53 0.68

บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 กนัยายน 2561

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
เพ่ิม - (ลด)



192 
 

การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 วธีิแนวตั้ง 

จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ไทยวาโก้ จ  ากัด (มหาชน) ด้วย
วิธีการวิเคราะห์แนวตั้ง ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 
ไตรมาสท่ี 3          
 ในไตรมาสท่ี 1 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย 
ร้อยละ 99.74 รายไดอ่ื้น ๆ ร้อยละ 0.78 ตน้ทุนขายร้อยละ 81.66 ค่าใชจ่้ายในการขายร้อยละ 7.23 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารร้อยละ 5.83 ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยัร้อยละ 0.95 ส่วนแบ่งก าไร
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงร้อยละ 0.04 ค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้้อยละ 
4.33 ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงร้อยละ 0.08    ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงิน
ไดร้้อยละ 4.28 ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้้อยละ 4.20 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดล้ดลงร้อยละ 1.22 
ก าไรส าหรับงวดร้อยละ 5.42        
 ในไตรมาสท่ี 2 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย
ร้อยละ 97.40 เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยัร้อยละ 0.63 รายไดอ่ื้น ๆ ร้อยละ 1.98 
ตน้ทุนขายร้อยละ 81.58 ค่าใช้จ่ายในการขายร้อยละ 7.24 ค่าใช้จ่ายในการบริหารร้อยละ 7.09 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้้อยละ 4.09 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมลดลงร้อยละ 0.03 ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ร้อยละ 4.06 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงร้อยละ 0.16 ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้้อยละ 3.90 ค่าใช้จ่ายภาษี
เงินไดล้ดลงร้อยละ 0.64 ก าไรส าหรับงวดร้อยละ 4.53     
 ในไตรมาสท่ี 3 รายไดร้วมมีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.00 ซ่ีงประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย
ร้อยละ 99.74 รายไดอ่ื้น ๆ ร้อยละ 0.26 ตน้ทุนขายร้อยละ 85.78 ค่าใชจ่้ายในการขายร้อยละ 7.07 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารร้อยละ 6.55 ค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้้อยละ 0.59 ส่วน
แบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงร้อยละ 0.01 ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้้อยละ 0.58 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงร้อยละ 0.10 ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได ้0.48 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลงร้อยละ 0.20 ก าไรส าหรับงวดร้อยละ 0.68  
 จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษี
เงินได้ลดลงคือไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 4.28 ไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 4.06 ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 0.58 
เน่ืองจากตน้ทุนขายจากไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 81.66 ลดลงในไตรมาสท่ี 2 เท่ากบัร้อยละ 81.58 แต่
เพิ่มข้ึนในไตรมาสท่ี 3 เท่ากบัร้อยละ 85.78 และกิจการยงัมีค่าใชจ่้ายรวมท่ีเพิ่มข้ึนใน ไตรมาสท่ี 1 
เท่ากบัร้อยละ 95.67 และเพิ่มข้ึนในไตรมาสท่ี 2 เท่ากบัร้อยละ 95.91 และยงัเพิ่มข้ึนในไตรมาสท่ี 3 
เท่ากบัร้อยละ 99.41 จึงท าใหก้ าไรส าหรับงวดในไตรมาสท่ี 1 เท่ากบัร้อยละ 5.42 ลดลงในไตรมาส
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ท่ี 2 ถึงร้อยละ 4.53 ต่อมาในไตรมาสท่ี 3 ก็ยงัลดลงโดยไตรมาสท่ี 3เท่ากบัร้อยละ 0.68 ดงันั้นถา้
เปรียบเทียบก าไรระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 ก าไรมีการเปล่ียนแปลงเม่ือ
น ามาเปรียบเทียบ 3ไตรมาส ดงันั้นกิจการจะตอ้งมีการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีก าไรมากข้ึน
โดยลดตน้ทุนและเพิ่มรายได ้
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4.3  การวเิคราะห์เปรียบเทยีบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 
 

 
 

ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอนและวธีิแนวโนม้ 

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

สินทรัพยห์มนุเวียน บาท % บาท %
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 551,754       587,906       791,261       36,152            6.55 203,355         34.59              
เงินลงทนุชัว่คราว 186,379       588,492       632,909       402,113         215.75 44,417            7.55                
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนส่วนท่ีจะครบก าหนด
   ภายในหน่ึงปี
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 744,902       679,904       678,642       (64,998)          (8.73)               (1,262)            (0.19)               
เงินคา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยัคา้งรับ 10,000         1,700           (8,300)            (83.00)            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    -                    
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ส่วนท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี
สินคา้คงเหลือ 1,295,928   1,117,358   896,446       (178,570)        (13.78)            (220,912)        (19.77)            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                    4,041           7,979           3,938              97.45              
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 168,442       130,636       138,701       (37,806)          (22.44)            8,065              6.17                
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,084,069   3,118,337   3,147,638   34,268            1.11                29,301            0.94                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 65,493         65,538         65,559         45                    0.07                21                    0.03                
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 31,315         32,266         31,050         951                 3.04                (1,216)            (3.77)               
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ี
   จะครบก าหนดภายในหน่ึงปี
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 160,813       160,813       160,813       -                       -                       -                       -                       
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,603,279   2,657,308   2,688,749   54,029            2.08                31,441            1.18                
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 538,480       536,025       530,005       (2,455)            (0.46)               (6,020)            (1.12)               
คา่ความนิยม 100,678       100,678       100,678       -                       -                       -                       -                       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,293           2,331           2,432           (1,962)            (45.70)            101                 4.33                
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 14,232         13,179         11,961         (1,053)            (7.40)               (1,218)            (9.24)               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,985,977   3,686,456   3,427,463   (299,521)        (7.51)               (258,993)        (7.03)               
รวมสินทรัพย์ 7,070,046   6,804,802   6,874,613   (265,244)        (3.75)               69,811            1.03                

บริษทั ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1-3  ส้ินสุดวันที ่ 30  กนัยายน  2561
เพ่ิม - (ลด)

สินทรัพย์ ไตรมาสท่ี 2 กบั 1 ไตรมาสท่ี 3 กบั 2

136,664       -                    -                    (136,664)        (100)                

467,394       118,327       135,728       (349,067)        (74.68)            17,401            14.71              

-                    -                    -                    



195 
 

 
 

ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอนและวธีิแนวโนม้ (ต่อ) 
 

 

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

หนีสิ้นหมุนเวียน บาท % บาท %

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 159,546          221,929          250,000          62,383         39.10           28,071         12.65           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 406,863          330,367          397,995          (76,496)       (18.80)         67,628         20.47           

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย

  จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 52,377             27,636             11,255             (24,741)       (47.24)         (16,381)       (59.27)         

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 47,822             49,525             57,569             1,703           3.56             8,044           16.24           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 693,010          645,549          723,487          (47,461)       (6.85)            77,938         12.07           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 225,983          228,204          232,014          2,221           0.98             3,810           1.67             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 167,193          158,292          157,982          (8,901)         (5.32)            (310)             (0.20)            

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,265             11,031             10,884             (234)             (2.08)            (147)             (1.33)            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 415,580          408,094          410,421          (7,486)         (1.80)            2,327           0.57             

รวมหนีสิ้น 1,108,590       1,053,643       1,133,908       (54,947)       (4.96)            80,265         7.62             

บริษทั ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับไตรมาส 1-3  ส้ินสุดวันที ่ 30  กนัยายน  2561

เพ่ิม - (ลด)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น ไตรมาสท่ี 2 กบั 1 ไตรมาสท่ี 3 กบั 2

(100.00)       

2,658               2,664               2,669               6                   0.23             5                   0.19             

3,744               3,928               

20,000             9,500               -                        (10,500)       (52.50)         (9,500)         

3,999               184              4.91             71                 1.81             

(1,026)         (9.71)            

-                        -                        -                        

11,139             10,567             9,541               (572)             (5.14)            
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ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอนและวธีิแนวโนม้ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ทนุเรือนหุ้น บาท % บาท %

   ทนุจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 880,420,930 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท -              - -             -

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้ -              - -             -

      หุ้นสามญั 880,420,930 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 880,421              880,421          880,421          -              - -             -

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 300,741              300,741          300,741          -              - -             -

ส่วนเกินทนุจากการควบบริษทั 764,866              764,866          764,866          -              - -             -

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,508,120           3,273,260       3,281,619       (234,860)    (6.69)     8,359         0.26

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (122,633)             (112,680)         (121,978)         9,953          (8.12)     (9,298)       8.25

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,421,220           5,196,313       5,195,374       (224,907)    (4.15)     (939)          (0.02)      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 540,236              554,846          545,331          14,610        2.70       (9,515)       (1.71)      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,961,456           5,751,159       5,740,705       (210,297)    (3.53)     (10,454)     (0.18)      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,070,046           6,804,802       6,874,613       (265,244)    (3.75)     69,811      1.03

- -             

880,421          

-

880,421              

89,705                 

880,421          

89,705             -              89,705             

บริษทั ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ส าหรับไตรมาส 1-3  ส้ินสุดวันที ่ 30  กนัยายน  2561

เพ่ิม - (ลด)

ส่วนของผู้ถือหุ้น ไตรมาสท่ี 2 กบั 1 ไตรมาสท่ี 3 กบั 2
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การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
  วธีิแนวนอนและวธีิแนวโน้ม 
    จากการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 1 
ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 ประจ าปี 2561 ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวนอน ซ่ึงแสดงเก่ียวกับ
จ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส พบวา่ 
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสท่ี 2 กบั ไตรมาสท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่กิจการมีสินทรัพยร์วม
ลดลง 265,244 บาท ร้อยละ 3.75 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ่มข้ึน 34,268 บาท ร้อยละ 1.11 และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 299,521 ร้อยละ 
7.51 ซ่ึงเกิดจากการท่ีกิจการอาจจะลงทุนส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยดูได้จาก ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ี
เพิ่มข้ึนถึง 54,029 บาท ร้อยละ 2.08 และเงินลงทุนระยาวอ่ืนลดลง 349,067 บาท ร้อยละ 74.68 ใน
ส่วนของหน้ีสินรวมลดลง 54,947 บาท ร้อยละ 4.96 มีบางส่วนท่ีลดลงอยา่งเช่นเจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืนลดลง 76,496 บาท ร้อยละ 18.80 ในส่วนของผูถื้อหุ้นนั้นลดลง 210,297 บาท ร้อยละ 
3.53 
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสท่ี 3 กบั ไตรมาสท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่กิจการมีสินทรัพยร์วม
เพิ่มข้ึน 69,811  บาท ร้อยละ 1.03 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2 ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียนรวม
เพิ่มข้ึน 29,301 บาท ร้อยละ 0.94 และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวมลดลง 258,993  บาท 
ร้อยละ 7.03 ซ่ึงเกิดจากท่ีเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง 1,216 บาท ร้อยละ 3.77 และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนลดลงไป 6,020 บาท ร้อยละ 1.12 ในส่วนของหน้ีสินรวมเพิ่มข้ึน 80,265 บาท ร้อยละ 7.62 
ซ่ึงเกิดจากท่ีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 16,381 บาท ร้อยละ 59.27 ในส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 10,454 
บาท ร้อยละ 0.18 ซ่ึงเกิดจากส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯลดลง 939 บาท ร้อยละ 0.02 
    สรุป เม่ือมีการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสท่ี 2 กับ ไตรมาสท่ี 3 ดีกว่า      
ไตรมาสท่ี 1 กบั ไตรมาสท่ี 2 เพราะ กิจการมีสินทรัพยร์วมท่ีเพิ่มมากกว่า และยงัมีสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนลดนอ้ยกวา่อีก ในส่วนของผูถื้อหุน้ก็ลดลงนอ้ยกวา่ 
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ตารางท่ี 4 การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามวธีิแนวนอนและวธีิแนวโนม้ 
 

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ก าไรขาดทุน: บาท % บาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,823,057      1,554,390      5,099,581      (268,667)    (14.74)         3,545,191  228.08        

เงินคา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภยั 10,000           10,000           -                   -                   

รายไดอ่ื้น 14,424           31,549           50,486           17,125        118.73        18,937        60.02          

รวมรายได้ 1,837,481      1,595,939      5,160,067      (241,542)    (13.15)         3,564,128  223.32        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 1,500,459      1,301,935      4,283,538      (198,524)    (13.23)         2,981,603  229.01        

คา่ใช้จ่ายในการขาย 132,836         115,552         370,547         (17,284)      (13.01)         254,995      220.68        

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 107,192         113,214         333,560         6,022          5.62             220,346      194.63        

คา่เสียหายจากเหตุการณ์อคัคีภยั 17,470           -                      17,470           (17,470)      (100.00)      

รวมค่าใช้จ่าย 1,757,957      1,530,701      5,005,115      (227,256)    (12.93)         3,474,414  226.98        

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 79,524           65,238           154,952         (14,286)      (17.96)         89,714        137.52        

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (796)               (482)               (1,487)            314              (39.45)         (1,005)         208.51        

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 78,728           64,756           153,465         (13,972)      (17.75)         88,709        136.99        

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (1,547)            (2,594)            (5,909)            (1,047)         67.68          (3,315)         127.79        

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 77,181           62,162           147,556         (15,019)      (19.46)         85,394        137.37        

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (22,468)          (10,143)          (36,143)          12,325        (54.86)         (26,000)      256.33        

ก าไรส าหรับงวด 54,713           52,019           111,413         (2,694)         (4.92)           59,394        114.18        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรม

   ของเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้

ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม

   - สุทธิจากภาษีเงินได้

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 12,731           19,407           17,003           6,676          52.44          (2,404)         (12.39)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 67,444 71,426 128,416 3,982          5.90             56,990        79.79          

บริษทั ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับไตรมาส 1-3  ส้ินสุดวันที ่ 30  กนัยายน  2561

เพ่ิม - (ลด)

ไตรมาสท่ี 2 กบั 1 ไตรมาสท่ี 3 กบั 2

(26,767)          33,440           (21,376)          60,207        (224.93)      

12,731           19,407           17,003           

(56,404)      

2,873          

6,676          

40,939           (15,465)          39,394           

(1,441)            1,432              (1,015)            

(2,404)         (12.39)         

(137.78)      

(199.38)      

52.44          

(163.92)      

54,859        (354.73)      

(2,447)         (170.88)      

(54,816)      
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การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัท ไทยวาโก้  จ ากดั (มหาชน) 
  วธีิแนวนอนและวธีิแนวโน้ม 
    จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัท ไทยวาโก้ จ  ากัด (มหาชน)          
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 ประจ าปี 2561 ดว้ยวิธีการวเิคราะห์แนวนอน ซ่ึงแสดง
เก่ียวกบัจ านวนเงินและร้อยละเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 3 ไตรมาส พบวา่ 
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสท่ี 2 กบั ไตรมาสท่ี 1 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีรายได้ลดลง 
241,542 บาท ร้อยละ 13.15 โดยเกิดจากรายได้จากการขายลดลง 268,667 บาท ร้อยละ 14.74   
รายได้อ่ืนเพิ่มข้ึน 17,125 บาท ร้อยละ 118.73  เกิดจากท่ีตน้ทุนขายลดลง 198,524 บาท ร้อยละ 
13.23 ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 227,256 บาท ร้อยละ 12.93 ส่วนก าไรส าหรับงวดลดลง 2,694 บาท  
ร้อยละ 4.92  
    จากการเปรียบเทียบไตรมาสท่ี 3 กับ ไตรมาสท่ี 2 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีรายได้รวม
เพิ่มข้ึน 3564128 บาท ร้อยละ 223.32 ซ่ึงเกิดจากรายได้จากขายเพิ่มข้ึน 3,545,191 บาท ร้อยละ 
228.08 และรายได้อ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 18,973 บาท ร้อยละ 60.02 ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มข้ึน 
3,474,414 บาท ร้อยละ 226.98 เกิดจากท่ีตน้ทุนขายเพิ่มข้ึน 2,981,603 บาท ร้อยละ 229.01 ในส่วน
ของก าไรส าหรับงวดเพิ่มข้ึน 59,394 บาท ร้อยละ 114.18  
    สรุป จากการเปรียบเทียบ ไตรมาสท่ี 2 กบั ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 3 กบั ไตรมาสท่ี 2 
คือ ไตรมาสท่ี 3 กบั ไตรมาสท่ี 2 บริหารดีกวา่ ไตรมาสท่ี 2 กบั ไตรมาสท่ี 1 เพราะกิจการมีก าไร
ส าหรับงวดเพิ่มข้ึนมากกวา่ 
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4.4 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
      4.4.1  อตัราส่วนการวเิคราะห์สภาพคล่อง 
                1.  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
 

 
 

 ตารางท่ี 5 สูตรอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
 

 
  

ตารางท่ี 6 การวเิคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
 

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 4.45 เท่า แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวยีนท่ีแปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี มากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน  
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 4.83 เท่า แสดงวา่ กิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวยีนท่ีแปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี มากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน  
     ไตรมาสท่ี 3  กิจการมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนคือ 4.35 เท่า แสดงว่า กิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวยีนท่ีแปรสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วภายใน 1 ปี มากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน 
     สรุป ไตรมาสท่ี 2 มีสภาพคล่องมากกว่า ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 3 คือ มีสินทรัพย์
หมุนเวยีนมากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีนแสดงใหเ้ห็นวา่ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีความสามารถในการช าระ
หน้ีระยะสั้นไดดี้กวา่ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 3 
 
 
 
 
 

สินทรัพยห์มนุเวียน

หน้ีสินหมนุเวียน
=

อตัราส่วนทนุหมนุเวียน (เทา่) 

เพ่ิมดี

       3,084,069     3,118,337      3,147,638
693,010         645,549      723,487       

เทา่

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

= 4.35

ไตรมาส 1

เทา่ เทา่= 4.45 = 4.83
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             2.  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 
 

 
 

ตารางท่ี 7 สูตรอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 
 

 
 

ตารางท่ี 8 การวเิคราะห์อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 
 

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 2.58 เท่า แสดงว่ากิจการมี
สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องท่ีแปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วเพียงพอท่ีจะช าระหน้ี   
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 3.10 เท่า แสดงว่ากิจการมี
สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องท่ีแปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วเพียงพอท่ีจะช าระหน้ี   
               ไตรมาสท่ี 3 กิตการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว คือ 3.11 เท่า แสดงว่ากิจการมี
สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องท่ีแปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วเพียงพอท่ีจะช าระหน้ี 
     สรุป  ไตรมาสท่ี 3 มีสภาพคล่องสูงมากกว่า ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 2 คือ มี
สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีหักสินคา้คงเหลือและค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้ามากกวา่หน้ีสิน แสดงให้เห็นว่า 
ไตรมาสท่ี 3 กิจมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นไดดี้กวา่ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
     

สินทรัพยห์มนุเวียน-สินคา้คงเหลือ-คา่ใช้จ่ายล่วงหนา้ อตัราส่วนทนุหมนุเวียนเร็ว 

(เทา่) เพ่ิมดี
=

หน้ีสินหมนุเวียน

       1,788,141     2,000,979      2,251,192

693,010         645,549      723,487       
= 2.58 เทา่ = 3.10 เทา่

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

= 3.11 เทา่
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  4.4.2  อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
             1.  อตัราการหมุนเวียนของลูกหนี ้
 

 
 

ตารางท่ี 9 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี 
 

 
 

ตารางท่ี 10 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี 
               1.1  ระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการเกบ็เงินจากลูกหนี้ 
 

 
 

ตารางท่ี 11 สูตรระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 
 

 
 

ตารางท่ี 12 การวเิคราะห์ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 
 

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 2.45 รอบ เม่ือขายสินคา้แล้ว
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 147 วนั         

อตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี 

(รอบ) เพ่ิมดี
=

ลูกหน้ีเฉล่ีย

ยอดขายเช่ือสุทธิ

       1,823,057     1,554,390      1,722,134

744,902         712,403      679,273       

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

= 2.45 รอบรอบ = 2.18 รอบ = 2.54

ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเกบ็

เงินจากลูกหน้ี (วนั) ลดดี
=

360

จ านวนรอบจากอตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี

                  360                 360                 360

2.45                2.18             2.54              

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

= 147 วนั = 165 วนั = 142 วนั
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    ไตรมาสท่ี 2 1กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 2.18 รอบ เม่ือขายสินคา้แล้ว
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 165 วนั      
    ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี คือ 2.54 รอบ เม่ือขายสินค้าแล้ว
สามารถใชร้ะยะเวลาในการเก็บหน้ี 142 วนั    
    สรุป ไตรมาสท่ี 3 มีอตัราการหมุนเวียนของหน้ีดีกวา่ ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 2 คือ มี
รอบการหมุนเวียนของลูกหน้ี และ ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีท่ีสามารถเก็บหน้ี
ไดเ้ร็วกวา่ แสดงให้เห็นวา่ไตรมาสท่ี 3 กิจการสามารถขายสินคา้และสามารถเก็บหน้ีไดดี้กวา่ไตร
มาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 
 
            2.  อตัราการหมุนเวยีนของสินค้าคงเหลือ 

 

 
 

ตารางท่ี 13 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 
 

 
 

ตารางท่ี 14 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 
 
              2.1  ระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการขายสินค้า 

 

 
 

ตารางท่ี 15 สูตรระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ 
 

อตัราการหมนุเวียนของสินคา้

คงเหลือ (รอบ) เพ่ิมดี
=

ตน้ทนุสินคา้ขาย

สินคา้คงเหลือเฉล่ีย

       1,500,459     1,301,935      1,481,144

1,295,928     1,206,643   1,006,902    
= 1.47 รอบ= 1.16 รอบ = 1.08 รอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

จ านวนรอบจากอตัราการหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือ

ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ 

(วนั) ลดดี
=

360
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ตารางท่ี 16 การวเิคราะห์ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ 
 

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 1.16 รอบ และกิจการ
จะตอ้งเก็บสินคา้ไว ้310 วนั จึงจะขายได ้          
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ  1.08 รอบ และกิจการ
จะตอ้งเก็บสินคา้ไว ้333 วนั จึงจะขายได ้      
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 1.47 รอบ และกิจการ
จะตอ้งเก็บสินคา้ไว ้245 วนั จึงจะขายได ้    
     สรุป ไตรมาสท่ี 3 มีการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือมากกวา่ ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาส
ท่ี 2 คือ มีรอบการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ และ ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ได้เร็ว
กวา่ แสดงใหเ้ห็นวา่ไตรมาสท่ี 3 กิจการสามารถขายสินคา้ไดดี้กวา่ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 3 
 
            3.  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์ถาวร 

 

 
 

ตารางท่ี 17 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 
 

 
 

ตารางท่ี 18 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 
 

                  360                 360                 360

1.16                1.08             1.47              
วนั = 333 วนั

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

= 245 วนั= 310

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยถ์าวร

 (เทา่) เพ่ิมดี
=

ขายสุทธิ

สินทรัพยถ์าวร

       1,823,057     1,554,390      1,722,134

3,985,977     3,686,465   3,726,975    

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

= 0.46 เทา่ = 0.42 เทา่ = 0.46 เทา่
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ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรคือ 0.46 เท่า กิจการ
สามารถใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรคือ 0.42 เท่า กิจการ
สามารถใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด      
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรคือ 0.46 เท่า กิจการ
สามารถใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด     
     สรุป ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 3 มีการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรมากกว่า ไตร
มาสท่ี 2   คือ ในไตรมาสท่ี 1 และ 3 กิจการสามารถใชสิ้นทรัพยถ์าวรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดดีกวา่ไตรมาสท่ี 2  
 
            4.  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม 

 

 
 

ตารางท่ี 19 สูตรอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 
 

 
 

ตารางท่ี 20 การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 
 

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมคือ 0.26 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     ไตรมาสท่ี 2 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมคือ 0.23 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม 

(เทา่) เพ่ิมดี
=

 ขายสุทธิ

สินทรัพยร์วม

       1,823,057     1,554,390      1,722,134

7,070,046     6,804,802   6,874,613    

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

= 0.26 เทา่ = 0.23 เทา่ = 0.25 เทา่
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     ไตรมาสท่ี 3 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมคือ 0.25 เท่า กิจการสามารถใช้
สินทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
     สรุป ไตรมาสท่ี 1 มีการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมากกวา่ ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาส
ท่ี 3 คือ ในไตรมาสท่ี 1กิจการสามารถใชสิ้นทรัพยร์วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดดีกวา่ ไตร
มาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 
 
        4.4.3  อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารหนีสิ้น 
               1.  อตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรัพย์รวม 
 

 
 

ตารางท่ี 21 สูตรอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
 

 
 

ตารางท่ี 22 การวเิคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
 

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.16 เท่า กิจการใช้เงินทุน
จากหน้ีสิน 0.16 เท่า ท่ีเหลือ 0.84 เท่า แสดงวา่ยงัไม่มีความเส่ียง 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.15 เท่า กิจการใช้เงินทุน
จากหน้ีสิน 0.15 เท่า ท่ีเหลือ 0.85 เท่า แสดงวา่ยงัไม่มีความเส่ียง     
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม คือ 0.16 เท่า กิจการใช้เงินทุน
จากหน้ีสิน 0.16 เท่า ท่ีเหลือ 0.84 เท่า แสดงวา่ยงัไม่มีความเส่ียง     
     สรุป ไตรมาสท่ี 1 และ 3 มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมนอ้ยกวา่ ไตรมาสท่ี 2  คือ 
มีหน้ีสินรวมน้อยกว่าสินทรัพยร์วม แสดงให้เห็นว่า ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 3 กิจการใช้
เงินทุนจากหน้ีสินนอ้ยกวา่ ไตรมาสท่ี 2  ซ่ึงท าใหมี้ความเส่ียงนอ้ย 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 

(เทา่) ลดดี
=

หน้ีสินรวม

สินทรัพยร์วม

       1,108,590     1,053,643      1,133,908

7,070,046     6,804,802   6,874,613    

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

= 0.16 เทา่ = 0.15 เทา่ = 0.16 เทา่
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             2.  อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 
 

ตารางท่ี 23 สูตรการวิเคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

 
 

ตารางท่ี 24 การวเิคราะห์อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

 ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.19 เท่า กิจการใช้เงินทุน
จากหน้ีสิน 0.19 เท่า ท่ีเหลือ 0.81 เท่า ใชเ้งินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้ 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.18 เท่า กิจการใช้เงินทุน
จากหน้ีสิน 0.18 เท่า ท่ีเหลือ 0.82 เท่า ใชเ้งินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้     
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.20 เท่า กิจการใช้เงินทุน
จากหน้ีสิน 0.20 เท่า ท่ีเหลือ 0.80 เท่า ใชเ้งินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้     
     สรุป ไตรมาสท่ี 2 มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นน้อยกว่า ไตรมาสท่ี 1 และ 
ไตรมาสท่ี 3 คือมีหน้ีสินรวมน้อยกว่าส่วนของผูถื้อหุ้น แสดงให้เห็นว่าไตรมาสท่ี 2 กิจการใช้
เงินทุนจากหน้ีสินนอ้ยกวา่ ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 3 ซ่ึงท าใหมี้ความเส่ียงนอ้ย 
 
             3.  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 

 
ตารางท่ี 25 สูตรการวิเคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

(เทา่) ลดดี
=

หน้ีสินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้น

       1,108,590     1,053,643      1,133,908

5,961,456     5,751,159   5,740,705    

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

= 0.19 เทา่ = 0.18 เทา่ = 0.20 เทา่

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการ

จ่ายดอกเบ้ีย (เท่า) เพ่ิมดี
= ก าไรจากการด าเนินงาน

ดอกเบ้ียจ่าย
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ตารางท่ี 26 การวเิคราะห์อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 
 

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 49.89 เท่า แสดง
วา่กิจการมีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียลดลง 23.96 เท่า 
แสดงวา่กิจการไม่มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย     
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 4.65 เท่า แสดง
วา่กิจการมีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย     
     สรุป ไตรมาสท่ี 1 มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียมากกวา่ไตรมาสท่ี 
2 และ ไตรมาสท่ี 3 คือมีก าไรจากการด าเนินงานมากกวา่ดอกเบ้ียจ่าย แสดงให้เห็นวา่ไตรมาสท่ี 1 
กิจการมีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียท่ีสูงกวา่ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 
 
       4.4.4.  อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
    1.  อตัราก าไรขั้นต้น  

 

 
 

ตารางท่ี 27 สูตรอตัราก าไรขั้นตน้ 
 

 
 

ตารางท่ี 28 การวเิคราะห์อตัราก าไรขั้นตน้ 

            77,181           62,162              8,213

1,547             2,594           1,768            

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

= 49.89 เทา่ = 23.96 เทา่ = 4.65 เทา่

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) เพ่ิมดี =
ก าไรขั้นตน้ x 100

ขายสุทธิ

            322,598         252,455          240,990

         1,823,057      1,554,390      1,722,134

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

= 17.70 %x 100 x 100 x 100= 16.24 % = 13.99 %
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ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 17.70 แสดงว่ากิจการขายสินคา้ได ้100 
บาท เป็นก าไรขั้นตน้ร้อยละ 17.70  ท่ีเหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 82.30 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 16.24  แสดงว่ากิจการขายสินคา้ได ้100 
บาท เป็นก าไรขั้นตน้ร้อยละ 16.24  ท่ีเหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 83.76   
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 13.99  แสดงว่ากิจการขายสินคา้ได ้100 
บาท เป็นก าไรขั้นตน้ร้อยละ 13.99  ท่ีเหลือเป็น ตน้ทุนขายร้อยละ 86.01    
     สรุป ไตรมาสท่ี 1 มีอตัราก าไรขั้นตน้มากกว่า ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 คือ ขาย
สินค้าได้ 100 บาท เป็นก าไรขั้นต้นร้อยละ 17.70 แสดงให้เห็นกว่าไตรมาสท่ี 1 มีก าไรขั้นต้น
มากกวา่ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 
 
             2.  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 

 

 
 

ตารางท่ี 29 สูตรอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
 

 
 

ตารางท่ี 30 การวเิคราะห์อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
 

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 4.23 แสดงว่ากิจการได้รับ
เงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย และ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารแลว้ท าใหกิ้จการ
มีก าไรจากการด าเนินงาน 4.23 บาท 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 

เพ่ิมดี

ก าไรจากการด าเนินงาน x 100

ขายสุทธิ
=

               77,181           62,162              8,213

         1,823,057      1,554,390      1,722,134

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

x 100 = x 100 = 0.48 %4.23 % x 100 = 4.00 %
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     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานลดลงร้อยละ 4.00 แสดงว่ากิจการ
ไดรั้บเงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย และ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารแลว้ท าให้
กิจการมีขาดทุนจากการด าเนินงาน 4.00 บาท   
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 0.48 แสดงว่ากิจการได้รับ
เงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย และ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารแลว้ท าใหกิ้จการ
มีก าไรจากการด าเนินงาน 0.48 บาท    
     สรุป ไตรมาสท่ี 1 มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานมากกวา่ ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 
3 คือ กิจการไดรั้บเงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหัก ตน้ทุนขาย และค่าใช้จ่ายแลว้ท าให้กิจการมี
ก าไรจากการด าเนินงาน 20.33 บาท แสดงให้เห็นว่า ไตรมาสท่ี 1 มีก าไรจากการด าเนินงาน
มากกวา่ ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 
 
              3.  อตัราก าไรสุทธิ 

 

 
 

ตารางท่ี 31 สูตรอตัราก าไรสุทธิ 
 

 
 

ตารางท่ี 32 การวเิคราะห์อตัราก าไรสุทธิ 
 

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 3.00 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจากการขาย 
100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีก าไรสุทธิ 3.00 บาท 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 3.35 แสดงว่ากิจการได้รับเงินจาก
การขาย 100 บาท เม่ือหัก ตน้ทุนขาย ค่าใช้จ่าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีขาดทุนสุทธิ 
3.35 บาท 

อตัราก าไรสุทธิ (%) เพ่ิมดี =
ก าไรสุทธิ x 100

ขายสุทธิ

               54,713           52,019              4,681

         1,823,057      1,554,390      1,722,134

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

3.35 % x 100 = 0.27 %x 100 = 3.00 % x 100 =
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     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 0.27 แสดงวา่กิจการไดรั้บเงินจากการขาย 
100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมีก าไรสุทธิ 0.27 บาท 
     สรุป ไตรมาสท่ี 2 มีอตัราก าไรสุทธิมากกว่า ไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 3 คือ กิจการ
ไดรั้บเงินจากการขาย 100 บาท เม่ือหกั ตน้ทุนขาย ค่าใช้จ่าย และ ตน้ทุนทางการเงินแลว้กิจการมี
ก าไรสุทธิ 3.35 แสดงใหเ้ห็นวา่ไตรมาสท่ี 1 มีก าไรสุทธิมากกวา่ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 
 
             4.  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

 

 
 

ตารางท่ี 33 สูตรอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
 

 
 

ตารางท่ี 34 การวเิคราะห์อตัราผลตอบจากสินทรัพย ์
 

ผลการวเิคราะห์ 
     ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 0.77  แสดงว่าสินทรัพย ์
100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลก าไร 0.77 บาท 
     ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 0.76 แสดงว่า
สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลขาดทุน 0.76 บาท   
     ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 0.07 แสดงว่าสินทรัพย ์
100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลก าไร 0.07 บาท   
     สรุป ไตรมาสท่ี 1 มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยม์ากกวา่ ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาส
ท่ี 3 คือ สินทรัพย ์100 บาท สินทรัพยด์งักล่าวก่อให้เกิดผลก าไร 2.31 บาท แสดงเห็นวา่ ไตรมาสท่ี 
1 มีผลตอบแทนจากสินทรัพยม์ากกวา่ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 
 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 

เพ่ิมดี
=

ก าไรสุทธิ x 100

สินทรัพยร์วม

               54,713           52,019              4,681

7,070,046        6,804,802   6,874,613    
% x 100 = 0.07 %

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

x 100 = 0.77 % x 100 = 0.76
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             5.  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 
 

 
 

ตารางท่ี 35 สูตรอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 
 

 
 

ตารางท่ี 36 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ผลการวเิคราะห์ 
    ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ร้อยละ 0.92 แสดงวา่กิจการมี
ส่วนของผูถื้อหุน้ 100 บาท สามารถบริหารใหเ้กิดผลก าไร ร้อยละ 0.92 
    ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงร้อยละ 0.90 แสดงว่า
กิจการมีส่วนของผูถื้อหุน้ 100 บาท สามารถบริหารใหเ้กิดผลขาดทุน ร้อยละ 0.90  
    ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ร้อยละ 0.08 แสดงวา่กิจการมี
ส่วนของผูถื้อหุน้ 100 บาท สามารถบริหารใหเ้กิดผลก าไร ร้อยละ 0.08   
    สรุป ไตรมาสท่ี 1 มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมากกวา่ ไตรมาสท่ี 2 และ ไตร
มาสท่ี 3 คือ กิจการมีส่วนของผูถื้อหุ้น 100 บาท สามารถบริหารให้เกิดผลก าไรร้อยละ 4.18 แสดง
ใหเ้ห็นวา่ ไตรมาสท่ี 1 มีผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ดีกวา่ ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 
 
4.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 2 บริษัท 
  4.5.1 การเปรียบเทยีบอตัราส่วนสภาพคล่อง 

 

ตารางท่ี 37 การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ

หุ้นสามญั (%) เพ่ิมดี

ก าไรสุทธิ x 100

ส่วนของผูถื้อหุ้น
=

               54,713           52,019              4,681

5,961,456        5,751,159   5,740,705    

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

0.90 % x 100 = 0.08 %x 100 = 0.92 % x 100 =

อตัราส่วน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี3

1.อตัราส่วนทุนหมนุเวียน 4.45 เท่า 4.83 เท่า 4.35 เท่า 3.32 เท่า 4.11 เท่า 4.88 เท่า

2.อตัราส่วนทุนหมนุเวียนเร็ว 2.58 เท่า 3.10 เท่า 3.11 เท่า 1.58 เท่า 1.83 เท่า 2.32 เท่า

บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)
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  การเปรียบเทยีบอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่าบริษทั ซาบีน่า 
จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 4.45 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มี
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 3.32 เท่า แสดงวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการ
ช าระหน้ีสินระยะสั้นไดม้ากกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่าบริษทั ซาบีน่า 
จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 4.83 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  
มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 4.11 เท่า แสดงวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถใน
การช าระหน้ีสินระยะสั้นไดม้ากกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่าอตัราส่วนทุน
หมุนเวียนของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนน้อยกวา่บริษทั ซาบีน่า 
จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 4.35 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  
มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 4.88 เท่า แสดงวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการ
ช าระหน้ีสินระยะสั้นไดม้ากกวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
 
  การเปรียบเทยีบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏวา่อตัราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็วของบริษัท ไทยวาโก้ จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วสูงกว่า        
บริษทั ซ่าบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 2.58 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า 
จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 1.58 เท่า แสดงวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)  
มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นหลงัหกัสินคา้คงเหลือและค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ได ้ดีกวา่
บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏวา่อตัราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็วของบริษัท ไทยวาโก้ จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วสูงกว่า        
บ ริษัท  ซาบี น่ า จ  ากัด  (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เร็ว 3.10 เท่ า ในขณะท่ี              
บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 1.83 เท่า แสดงวา่บริษทั ไทยวาโก ้
จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นหลงัหักสินคา้คงเหลือและค่าใช้จ่าย
ล่วงหนา้ได ้ดีกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
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     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏวา่อตัราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็วของบริษัท ไทยวาโก้ จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วสูงกว่า        
บ ริษัท  ซาบี น่ า จ  ากัด  (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เร็ว 3.11 เท่ า ในขณะท่ี              
บ ริษัท  ซ าบี น่ า  จ  ากัด  (มห าชน ) มี อัต ราส่ วน ทุนห มุน เวี ยน เร็ ว  2 .32  เท่ า  แส ดงว่ า                       
บริษัท ไทยวาโก้ จ  ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้ นหลังหักสินค้า
คงเหลือและค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ได ้ดีกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
   
  4.5.2 การเปรียบเทยีบอตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

 
 

ตารางท่ี 38 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย  ์
 
  การเปรียบเทยีบอตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี ้
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏวา่อตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีสูงกวา่
บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.49 รอบ ในขณะท่ีบริษทั   
ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี 1.71 รอบ แสดงวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั 
(มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือได้เร็วกว่าบริษัท ซาบีน่า จ  ากัด 
(มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏวา่อตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีต ่ากวา่

อตัราส่วน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

1. อตัราการหมนุเวียนของลูกหน้ี  2.45 รอบ  2.18 รอบ  2.54 รอบ 1.71 รอบ 3.52 รอบ 5.24 รอบ

  1.1 ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการ

           เกบ็เงินจากลูกหน้ี
 147 วนั  165 วนั  142 วนั 211 วนั 102 วนั 69 วนั

2. อตัราการหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือ  1.16 รอบ  1.08 รอบ  1.47 รอบ 0.32 รอบ 0.70 รอบ 1.14 รอบ

  2.1ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้  310 วนั  333 วนั  245 วนั 1125 วนั 514 วนั 316 วนั

3. อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยถ์าวร  0.46 เทา่  0.42 เทา่  0.46 เทา่ 1.29 เทา่ 2.69 เทา่ 4.15 เทา่

4. อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยร์วม  0.26 เทา่  0.23 เทา่  0.25 เทา่ 0.28 เทา่ 0.62 เทา่ 0.95 เทา่

บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)
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บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.18 รอบ ในขณะท่ีบริษทั   
ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 3.52 รอบ แสดงวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั 
(มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือได้เร็วกว่าบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากัด 
(มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏวา่อตัราการ
หมุนเวียนของลูกหน้ีของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีต ่ากวา่
บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 2.54 รอบ ในขณะท่ีบริษทั   
ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 5.24 รอบ แสดงวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั 
(มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากการขายเช่ือได้เร็วกว่าบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากัด 
(มหาชน) 
 
  การเปรียบเทยีบระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการเกบ็เงินจากลูกหนี ้
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏ
วา่ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีต ่ากวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 147 วนั ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียใน
การเก็บเงินจากลูกหน้ี 211 วนั แสดงว่าบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการ
เรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีไดโ้ดยใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏ
วา่ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีสูงกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 165 วนั ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียใน
การเก็บเงินจากลูกหน้ี 102 วนั แสดงวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียก
เก็บหน้ีจากลูกหน้ีไดโ้ดยใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏ
วา่ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการเก็บเงินจากลูกหน้ีสูงกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ในการเก็บเงินจากลูกหน้ี 142 วนั ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียใน
การเก็บเงินจากลูกหน้ี 69 วนั แสดงวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียก
เก็บหน้ีจากลูกหน้ีไดโ้ดยใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
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  การเปรียบเทยีบอตัราการหมุนเวยีนของสินค้าคงเหลือ 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินค้าคงเหลือสูงกว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ 1.16 รอบ ในขณะท่ีบริษัท ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ 0.32 รอบ แสดงวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการขายสินคา้ได้
สูงกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินค้าคงเหลือสูงกว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ 1.08 รอบ ในขณะท่ีบริษัท ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ 0.07 รอบ แสดงวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการขายสินคา้ได้
สูงกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินค้าคงเหลือสูงกว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ 1.47 รอบ ในขณะท่ีบริษัท ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ 1.14 รอบ แสดงวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการขายสินคา้ได้
สูงกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
   
  การเปรียบเทยีบระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการขายสินค้า 
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินค้าในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่า
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียใน
การขายสินคา้ต ่ากว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้  
310 วนั ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ 1,125 วนั 
แสดงว่าบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการขายสินคา้ได้เร็วบริษทั ซาบีน่า 
จ  ากดั (มหาชน)      
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินค้าในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียใน
การขายสินคา้ต ่ากว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้  
333 วนั ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ 514 วนั 
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แสดงว่าบริษัท ไทยวาโก้ จ  ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการขายสินค้าได้เร็วกว่าบริษัท        
ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)       
     จากการเปรียบเทียบระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินค้าในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่า
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียใน
การขายสินคา้ต ่ากว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้  
245 วนั ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาโดยเฉล่ียในการขายสินคา้ 316 วนั 
แสดงว่าบริษัท ไทยวาโก้ จ  ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการขายสินค้าได้เร็วกว่าบริษัท         
ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  
   
  การเปรียบเทยีบอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์ถาวร 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่าอตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยถ์าวรต ่ากวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 
0.46 เท่า ในขณะท่ีบริษัท ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร      
1.29 เท่า แสดงว่าบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพยถ์าวรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏวา่อตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยถ์าวรต ่ากวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 
0.42 เท่า ในขณะท่ีบริษัท ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร      
2.69 เท่า แสดงว่าบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพยถ์าวรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
      จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวรในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏวา่อตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยถ์าวรต ่ากวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 
0.46 เท่า ในขณะท่ีบริษัท ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร      
4.15 เท่า แสดงว่าบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพยถ์าวรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
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  การเปรียบเทยีบอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม 
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินทรัพยร์วมต ่ากว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
รวม 0.26 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
0.28 เท่า แสดงว่าบริษทั ไทยวาโก้ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์รวมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  
     จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียน
ของสินทรัพยร์วมต ่ากว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
รวม 0.23 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
0.62 เท่า แสดงว่าบริษทั ไทยวาโก้ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการใช้สินทรัพยร์วมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
    จากการเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏวา่อตัรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วมต ่ากว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
0.25 เท่า ในขณะท่ีบริษัท ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม        
0.95 เท่า แสดงว่าบริษทั ไทยวาโก้ จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการใช้สินทรัพยร์วมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
 
  4.5.3 การเปรียบเทยีบอตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารหนีสิ้น 

 
 

ตารางท่ี 39 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารหน้ีสิน 

อตัราส่วน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

1. อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.16 เทา่ 0.15 เทา่ 0.16 เทา่ 0.20 เทา่ 0.23 เทา่ 0.27 เทา่

2. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.19 เทา่ 0.18 เทา่ 0.20 เทา่ 0.25 เทา่ 0.30 เทา่ 0.38 เทา่

3. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการ

    จ่ายดอกเบ้ีย
49.89 เทา่ 23.96 เทา่ 4.65 เทา่ 820.50 เทา่ 663.29 เทา่ 518.71 เทา่

บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)
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  การเปรียบเทยีบอตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรัพย์รวม 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพยร์วมต ่ากว่าบริษัท ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม    
0.16 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.20 เท่า 
แสดงวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กวา่และมีความ
เส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพยร์วมต ่ากว่าบริษัท ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม    
0.15 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.23 เท่า 
แสดงวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กวา่และมีความ
เส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพยร์วมต ่ากว่าบริษัท ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม    
0.16 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.27 เท่า 
แสดงวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กวา่และมีความ
เส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
   
  การเปรียบเทยีบอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ต ่ากวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
0.19 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.25 เท่า 
แสดงวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กวา่และมีความ
เส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ต ่ากวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
0.18 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.30 เท่า 



220 
 

แสดงวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กวา่และมีความ
เส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ต ่ากวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
0.20 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.38 เท่า 
แสดงวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารหน้ีสินไดดี้กวา่และมีความ
เส่ียงนอ้ยกวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 
      
  การเปรียบเทยีบอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียในไตรมาสท่ี 1 
ปรากฏว่าอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)  
มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียต ่ากว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมี
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 49.89 เท่า ในขณะท่ีบริษัท ซาบีน่า จ  ากัด 
(มหาชน) มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียลดลง 820.50 เท่า แสดงวา่บริษทั   ซา
บีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไดดี้กวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียในไตรมาสท่ี 2 
ปรากฏว่าอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)  
มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียต ่ากว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมี
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียลดลง 23.96 เท่า ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั 
(มหาชน) มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียลดลง 663.29 เท่า แสดงว่าบริษทั    
ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียได้ดีกว่าบริษัท ไทยวาโก้ จ  ากัด 
(มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียในไตรมาสท่ี 3 
ปรากฏว่าอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน)  
มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียต ่ากว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมี
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 4.65 เท่า ในขณะท่ีบริษัท ซาบีน่า จ  ากัด 
(มหาชน) มีอตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียลดลง 518.71 เท่า แสดงว่าบริษทั    
ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียได้ดีกว่าบริษัท ไทยวาโก้ จ  ากัด 
(มหาชน) 
 



221 
 

  4.5.4 การเปรียบเทยีบอตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 

 
 

ตารางท่ี 40 การเปรียบเทียบอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
 

  การเปรียบอตัราก าไรขั้นต้น 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของ
บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่ากวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมี
อตัราก าไรขั้นต้นร้อยละ 17.70 ในขณะท่ี บริษัท ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นต้น
เพิ่มข้ึนร้อยละ 53.03 แสดงว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  มีความสามารถในการเพิ่มรายได้
มากกวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของ
บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่ากวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมี
อตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 16.24 ในขณะท่ี บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อย
เพิ่มข้ึนละ 51.70 แสดงวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเพิ่มรายไดม้ากกวา่
บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของ
บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่ากวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมี
อตัราก าไรขั้นต้นร้อยละ 13.99 ในขณะท่ี บริษัท ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นต้น
เพิ่มข้ึนร้อยละ 50.83 แสดงว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการเพิ่มรายได้
มากกวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
 

อตัราส่วน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

1. อตัราก าไรขั้นตน้ 17.70% 16.24% 13.99% 53.03% 51.70% 50.83%

2. อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 4.23% 4.00% 0.48% 14.57% 15.02% 15.46%

3. อตัราก าไรสุทธิ 3.00% 3.35% 0.27% 11.57% 11.97% 12.34%

4. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 0.77% 0.76% 0.07% 3.23% 7.42% 11.73%

5. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ

    ผูถื้อหุ้นสามญั
0.92% 0.90% 0.08% 4.02% 9.61% 16.16%

บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)
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  การเปรียบเทยีบอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏวา่อตัราก าไร
จากการด าเนินงานของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานต ่ากว่า
บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  โดยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 4.23 ในขณะท่ีบริษทั 
ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) มีอัตราก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.57 แสดงว่าบริษัท        
ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมากกว่า
บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏวา่อตัราก าไร
จากการด าเนินงานของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานต ่ากว่า
บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละลดลง 4.00 ในขณะท่ี
บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.02 แสดงวา่บริษทั 
ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมากกว่า
บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏวา่อตัราก าไร
จากการด าเนินงานของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานต ่ากว่า
บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 0.48 ในขณะท่ีบริษทั 
ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.46 แสดงว่าบริษัท        
ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมากกว่า
บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
 
  การเปรียบเทยีบอตัราก าไรสุทธิ 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสท่ี 1 ปรากฏวา่อตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
ไทยวาโก้ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิต ่ากว่า บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัรา
ก าไรสุทธิร้อยละ 3.00 ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 11.57 
แสดงวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรไดม้ากกวา่บริษทั ไทยวาโก ้
จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสท่ี 2 ปรากฏวา่อตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
ไทยวาโก้ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิต ่ากว่า บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัรา
ก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 3.35 ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 
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11.97 แสดงว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรได้มากกว่าบริษทั 
ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราก าไรสุทธิในไตรมาสท่ี 3 ปรากฏวา่อตัราก าไรสุทธิของบริษทั 
ไทยวาโก้ จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิต ่ากว่า บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัรา
ก าไรสุทธิร้อยละ 0.27 ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 
12.34 แสดงว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรได้มากกว่าบริษทั 
ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
 
  การเปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไตรมาสท่ี 1 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ต ่ากวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 0.77 ในขณะท่ี
บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงร้อยละ 3.23 แสดงวา่บริษทั 
ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าบริษทั 
ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินท รัพย์ไตรมาสท่ี 2 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ต ่ากว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงร้อยละ 0.76 
ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากัด (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงร้อยละ 7.42 
แสดงว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ
มากกวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไตรมาสท่ี 3 ปรากฏว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ต ่ากวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 0.07 ในขณะท่ี
บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงร้อยละ 11.73 แสดงว่า
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการใช้สินทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมากกว่า
บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
 
  การเปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
     จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไตรมาสท่ี 1 ปรากฏวา่อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วน
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ของผูถื้อหุ้นต ่ากวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ร้อย
ละ 0.92 ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 4.02  แสดงวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรสูงวา่จึงท าให้
ผูถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนมากกวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไตรมาสท่ี 2 ปรากฏวา่อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้นต ่ากว่าบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ลดลงร้อยละ 0.90 ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.61 แสดงวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรสูง
วา่จึงท าใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนมากกวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไตรมาสท่ี 3 ปรากฏวา่อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้นต ่ากวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ร้อย
ละ 0.08 ในขณะท่ีบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 16.16 แสดงวา่บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไรสูงวา่จึงท าให้
ผูถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนมากกวา่บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
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บทที ่5 
 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
  การจัดท าบัญชีโครงการในคร้ังน้ี ทางผูจ้ ัดท าได้เลือกบริษัท ไทยวาโก้ จ  ากัด (มหาชน)       
ไตรมาสท่ี 1-3 ประจ าปี 2561 เป็นตน้แบบในการศึกษาเรียนรู้ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภทชุดชั้นในสตรี 
ชุดเด็ก ชุดขั้นนอกสตรี เพื่อศึกษาการจดัท าอตัราส่วนทางการเงิน อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง 
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพความเส่ียง 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วนวิเคราะห์มูลค่าทางการตลาดของหน้ี 
พร้อมรายงานการวเิคราะห์ของบริษทัพร้อมทั้งไดศึ้กษาและไดเ้รียนรู้งบการเงินของบริษทัดว้ย 
 จากการศึกษาและเรียนรู้ในบริษทัในคร้ังน้ีช่วยให้เจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการสามารถ
ควบคุมดูแลและบริหารงานของกิจการได้ดียิ่งข้ึน ช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของกิจการใน
รอบระยะเวลาหน่ึงวา่มีผลก าไรหรือขาดทุนช่วยบอกขอ้มูลการบญัชีท่ีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร ท า
ให้ผูบ้ริหารสามารถก าหนดนโยบายในการวางแผนและตดัสินใจต่าง ๆ ให้บริหารงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ตลอดระยะเวลาท่ีไดจ้ดัท าโครงการ ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงการและประสบความส าเร็จในการ
ท าโครงการ ซ่ึงตลอดระยะเวลาในการท าโครงการมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียเกิดข้ึนมากมายในด้าน
ขอ้เสียในการจดัท าโครงการผูจ้ดัท าได้ประสบปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองของไฟล์ขอ้มูลและเอกสาร   
ต่าง ๆ จากปัญหาต่าง ๆ ท าให้ผูจ้ดัท าเกิดความเหน็ดเหน่ือยเป็นอย่างมากและเกิดความทอ้ถอย
หาทางแก้ปัญหาจนประสบความส าเร็จในวนัน้ีเพราะเราเช่ือว่าในการท างานต่าง ๆ จะต้องมี
อุปสรรคเสมอและผลการประเมินท่ีออกมาไดผ้า่นการประเมินเป็นท่ีน่าพอใจอยา่งมาก 
 
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการท าโครงการ 

5.2.1. ในการค านวณผูจ้ดัท ายงัใชสู้ตรในการค านวณไม่คล่อง 
5.2.2. พิมพเ์อกสารผดิพลาดบ่อยจึงท าให ้Print เอกสารหลายรอบ 
5.2.3. ผูจ้ดัท ามีประสบการณ์ในการท าโครงงานไม่มากจึงท าใหก้ารท างานล่าชา้ 
5.2.4. เวลาในการท าโครงการและเวลาในการเรียนวชิาโครงการค่อนขา้งนอ้ย 
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5.3  แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 5.3.1. ควรศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการใชสู้ตรก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั 
 5.3.2. ตอ้งท าการตรวจสอบดูค าผิดในเอกสารท่ีพิมพใ์ห้ละเอียดก่อนท่ีจะท าการสั่ง Print
           เอกสาร 
 5.3.3. ควรศึกษาหาความรู้ก่อนท่ีจะเร่ิมจดัท าโครงการ หรือควรปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา  
           โครงการ 
 5.3.4. ควรมีการปรับเวลาเรียนในวชิาโครงการใหม้ากกวา่น้ี โดยการเพิ่มคาบเรียนวชิา  
          โครงการเป็นสัปดาห์ละ 3 คาบ 
 
5.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการท าโครงการ 

5.4.1  นกัศึกษาทราบขอ้มูลบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) ไดม้ากข้ึน 
5.4.2  นกัศึกษาไดค้วามรู้และเขา้ใจในกระบวนการจดัท าบญัชีของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั 
          (มหาชน)   
5.4.3  นกัศึกษาไดค้วามรู้ในหลกัการ หรือแนวทางท่ีสามารถน าไปปรับเปล่ียนในอนาคได ้
5.4.4  นักศึกษามีความเข้าใจในขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท ไทยวาโก ้

จ  ากดั (มหาชน) ไดม้ากข้ึน 
5.4.5  นกัศึกษามีความสามารถวิเคราะห์งบเงินของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) ได้

มากข้ึน    
                                                                                                                                                                                                         
5.5 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ 
 5.5.1. ระยะเวลาเรียนวชิาโครงการควรมีมากกวา่น้ี 
 5.5.2. ควรมีการเปิดใชห้อ้งคอมพิวเตอร์ในเวลาเรียนวชิาโครงการ 
 5.5.3. ไดส้ร้างความสามคัคี ความอดทนและความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน                 
 5.5.4. การจดัท าโครงการตอ้งมีการปรับเปล่ียนสมาชิกในกลุ่มให้เป็นไปตามท่ีกระทรวง
           ก าหนด 
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หมายเหตุ 31  มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม  2560 31  มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม  2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแลว้) /แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 38,073,923.33 43,886,712.04 11,065,610.85 14,079,819.03

 เงินลงทนุชัว่คราว

- หน่วยลงทนุในกองทนุจดทะเบียน 5.1 338,109,159.63 369,438,913.05     338,109,159.63 369,438,913.05

- หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 5.2 53,025,000.00 55,125,000.00       53,025,000.00 55,125,000.00      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ สุทธิ

     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.1 -                       -                      336,982,963.75      286,789,335.44

     - กิจการอ่ืน  6 397,753,626.24 341,980,008.84 -                       487,388.72           

ลูกหน้ีอ่ืน 11,734,061.19 8,568,897.84         1,124,973.83 449,636.37

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 3.2 -                       -                      184,000,000.00      178,000,000.00     

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 1,010,225,759.55 975,636,107.61 98,937,791.80 113,456,511.01

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

ภาษีขายจ่ายล่วงหนา้ 76,836,619.20 72,850,630.80 -                       -                     

อ่ืน ๆ 2,122,489.64 1,950,768.14 234,582.12 219,998.54

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,927,880,638.78 1,869,437,038.32 1,023,480,081.98 1,018,046,602.16

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 1.5 -                       -                      144,849,500.00      144,849,500.00

เงินลงทนุระยะยาว 8 5,000,000.00          5,000,000.00         5,000,000.00          5,000,000.00        

ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 9 283,762,065.30 283,457,730.79 72,810,126.38 70,938,416.06

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 10 3,509,377.76 3,549,419.40 49.00 49.00

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 18.4 177,257,356.48 162,362,925.12 20,925,272.60 19,934,690.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 16,492,957.80 17,610,161.61 -                       -                     

เงินมดัจ า 46,830,757.78 45,831,927.78 170,590.00 170,590.00           

          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 532,852,515.12 517,812,164.70 243,755,537.98 240,893,245.06

รวมสินทรัพย์ 2,460,733,153.90 2,387,249,203.02 1,267,235,619.96 1,258,939,847.22

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ ........................................................…......  กรรมการ               ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

บาท

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ 31  มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม  2560 31  มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม  2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแลว้) /แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 12 34,000,000.00 18,000,000.00 -                       -                     

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจ้าหน้ีการคา้  

     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 -                       -                      6,843,681.03          3,142,343.91

     - กิจการอ่ืน  187,438,010.79 152,750,172.60 71,782,750.67 70,431,492.47

เจ้าหน้ีอ่ืน  13 82,515,712.69 175,064,415.19 26,172,201.35 60,888,083.61

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 74,285,575.64 39,259,175.80 17,779,818.21 10,390,153.48

เงินปันผลคา้งจ่าย

อ่ืน ๆ 16,779,349.94 18,661,668.25 4,891,349.90 2,782,851.22

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 395,018,649.06 403,735,431.84 127,469,801.16 147,634,924.69

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14 86,231,040.00 81,696,070.00 54,891,363.00        52,038,450.00      

เงินประกนัพนกังาน 6,410,000.00 6,455,000.00 52,000.00              55,000.00            

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 92,641,040.00 88,151,070.00 54,943,363.00 52,093,450.00      

                    รวมหน้ีสิน 487,659,689.06 491,886,501.84 182,413,164.16 199,728,374.69

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

งบการเงินรวม

บริษทั  ซาบีน่า  จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2561

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้
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หมายเหตุ 31  มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม  2560 31  มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม  2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแลว้) /แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ - มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 15

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจ านวน 347,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00

ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 

หุน้สามญัจ านวน 347,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 347,500,000.00 347,500,000.00     347,500,000.00 347,500,000.00     

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 49,250,000.00 49,250,000.00 34,750,000.00 34,750,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,146,858,945.68 1,067,468,182.02 475,543,455.80 448,252,472.53     

รวมองคป์ระกอบอ่ืนส่วนของผูถื้อหุน้ 154,300,519.16 155,980,519.16 (48,135,000.00) (46,455,000.00)

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,973,073,464.84 1,895,362,701.18 1,084,822,455.80 1,059,211,472.53

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                       -                      -                       -                     

                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,973,073,464.84 1,895,362,701.18 1,084,822,455.80 1,059,211,472.53

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,460,733,153.90 2,387,249,203.02 1,267,235,619.96 1,258,939,847.22

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ ........................................................…......  กรรมการ               ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 686,016,245.65 575,627,440.89 212,921,257.54 193,724,212.98

รายไดจ้ากการบริการ -                       2,521,560.00              16,678,340.00 10,793,988.00

รายไดอ่ื้น 3,583,369.50 1,774,439.01 3,156,041.27 4,593,290.66

         รวมรายได้ 3.4 689,599,615.15 579,923,439.90 232,755,638.81 209,111,491.64

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 322,240,382.25 266,618,006.75           176,414,547.55 157,243,471.33

คา่ใชจ่้ายในการขาย 212,293,709.98 190,187,101.43           490,967.37 433,948.42

คา่ใชจ่้ายในบริหาร 55,000,982.94 57,162,317.89             21,740,058.48 20,333,946.13

ตน้ทุนทางการเงิน 121,807.83 641,515.17 -                      -                        

          รวมคา่ใชจ่้าย 3.4 589,656,883.00 514,608,941.24 198,645,573.40 178,011,365.88

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 99,942,732.15 65,314,498.66 34,110,065.41 31,100,125.76

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18.1 , 18.3 (20,551,968.49) (14,308,620.35) (6,819,082.14) (6,716,043.80)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 79,390,763.66 51,005,878.31 27,290,983.27 24,384,081.96

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 79,390,763.66 51,005,878.31             27,290,983.27 24,384,081.96

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                       -                            -                      -                        

79,390,763.66 51,005,878.31 27,290,983.27 24,384,081.96

ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.23 0.15 0.08 0.07

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 347,500,000 347,500,000 347,500,000 347,500,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ .....................................................……..  กรรมการ               ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561

บาท
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2561 2560 2561 2560

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 79,390,763.66       51,005,878.31       27,290,983.27      24,384,081.96        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัคา่ของเงินลงทุนเผ่ือขาย

-จากการวดัคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (2,100,000.00)        2,100,000.00         (2,100,000.00)       2,100,000.00          

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 420,000.00            (420,000.00)          420,000.00           (420,000.00)           

     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,680,000.00)        1,680,000.00         (1,680,000.00)       1,680,000.00          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 77,710,763.66       52,685,878.31       25,610,983.27      26,064,081.96        

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 77,710,763.66       52,685,878.31       25,610,983.27      26,064,081.96        

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      -                      -                     -                       
77,710,763.66       52,685,878.31       25,610,983.27      26,064,081.96        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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หมายเหตุ 30  มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม  2560 30  มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม  2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแลว้) /แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 36,350,189.07 43,886,712.04 12,114,910.25 14,079,819.03

 เงินลงทุนชัว่คราว

- หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 5.1 126,040,965.25 369,438,913.05     126,040,965.25 369,438,913.05

- หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 5.2 108,143,935.75 55,125,000.00       108,143,935.75 55,125,000.00      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ สุทธิ

     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.1 -                       -                      345,044,381.20      286,789,335.44

     - กิจการอ่ืน  6 437,686,372.26 341,980,008.84 1,641,985.57          487,388.72           

ลูกหน้ีอ่ืน 26,110,526.16 8,568,897.84         1,953,779.27 449,636.37

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 3.2 -                       -                      84,000,000.00        178,000,000.00     

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 1,012,248,875.61 975,636,107.61 124,029,064.52 113,456,511.01

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

ภาษีขายจ่ายล่วงหนา้ 74,591,030.02 72,850,630.80 -                       -                     

อ่ืน ๆ 1,934,795.43 1,950,768.14 224,582.02 219,998.54

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,823,106,689.55 1,869,437,038.32 803,193,603.83 1,018,046,602.16

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 1.5 -                       -                      144,849,500.00      144,849,500.00

เงินลงทุนระยะยาว 8 5,000,000.00          5,000,000.00         5,000,000.00          5,000,000.00        

ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 9 291,918,412.75 283,457,730.79 80,219,456.32 70,938,416.06

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 10 3,968,587.27 3,549,419.40 49.00 49.00

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 18.4 179,854,497.34 162,362,925.12 22,471,434.76 19,934,690.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 15,375,753.99 17,610,161.61 -                       -                     

เงินมดัจ า 50,728,433.20 45,831,927.78 170,590.00 170,590.00           

          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 546,845,684.55 517,812,164.70 252,711,030.08 240,893,245.06

รวมสินทรัพย์ 2,369,952,374.10 2,387,249,203.02 1,055,904,633.91 1,258,939,847.22

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ ........................................................…......  กรรมการ               ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

บาท

ณ วนัท่ี 30  มิถุนายน 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษทั
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หมายเหตุ 30  มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม  2560 30  มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม  2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแลว้) /แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 12 78,000,000.00 18,000,000.00 -                       -                     

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจ้าหน้ีการคา้  

     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 -                       -                      4,870,509.30          3,142,343.91

     - กิจการอ่ืน  183,581,437.60 152,750,172.60 72,340,003.98 70,431,492.47

เจ้าหน้ีอ่ืน  13 110,656,708.59 175,064,415.19 39,137,222.02 60,888,083.61

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 60,973,874.49 39,259,175.80 13,030,514.90 10,390,153.48

อ่ืน ๆ 10,282,588.28 18,661,668.25 3,803,940.30 2,782,851.22

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 443,494,608.96 403,735,431.84 133,182,190.50 147,634,924.69

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14 90,766,009.00 81,696,070.00 57,744,315.00        52,038,450.00      

เงินประกนัพนกังาน 6,362,500.00 6,455,000.00 54,000.00              55,000.00            

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 97,128,509.00 88,151,070.00 57,798,315.00 52,093,450.00      

                    รวมหน้ีสิน 540,623,117.96 491,886,501.84 190,980,505.50 199,728,374.69

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

บริษทั  ซาบีน่า  จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30  มิถุนายน 2561

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ 30  มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม  2560 30  มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม  2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแลว้) /แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ - มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 15

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจ านวน 347,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00

ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 

หุน้สามญัจ านวน 347,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 347,500,000.00 347,500,000.00     347,500,000.00 347,500,000.00     

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 49,250,000.00 49,250,000.00 34,750,000.00 34,750,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,007,017,024.01 1,067,468,182.02 259,547,415.44 448,252,472.53     

รวมองคป์ระกอบอ่ืนส่วนของผูถื้อหุน้ 150,398,232.13 155,980,519.16 (52,037,287.03) (46,455,000.00)

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,829,329,256.14 1,895,362,701.18 864,924,128.41 1,059,211,472.53

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                       -                      -                       -                     

                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,829,329,256.14 1,895,362,701.18 864,924,128.41 1,059,211,472.53

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,369,952,374.10 2,387,249,203.02 1,055,904,633.91 1,258,939,847.22

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ ........................................................…......  กรรมการ               ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

ณ วนัท่ี 30  มิถุนายน 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 1,469,081,771.93 1,255,863,453.91 385,420,347.19 370,475,841.63

รายไดจ้ากการบริการ -                     3,662,250.00           39,545,348.00 18,344,412.00

รายไดอ่ื้น 5,993,425.67 9,871,229.83 3,810,617.95 12,599,348.46

         รวมรายได้ 3.4 1,475,075,197.60 1,269,396,933.74 428,776,313.14 401,419,602.09

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 709,584,371.92 615,061,787.68       323,919,516.86 302,670,100.70

คา่ใชจ่้ายในการขาย 429,686,612.55 397,547,912.63       662,865.90 971,401.81

คา่ใชจ่้ายในบริหาร 114,744,719.15 111,147,513.30       44,709,645.57 39,662,020.47

ตน้ทุนทางการเงิน 332,777.96 1,203,817.88 -                    -                         

          รวมคา่ใชจ่้าย 3.4 1,254,348,481.58 1,124,961,031.49 369,292,028.33 343,303,522.98

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 220,726,716.02 144,435,902.25 59,484,284.81 58,116,079.11

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18.1 , 18.3 (44,877,874.03) (30,251,304.52) (11,889,341.90) (12,096,610.36)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 175,848,841.99 114,184,597.73 47,594,942.91 46,019,468.75

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 175,848,841.99 114,184,597.73       47,594,942.91 46,019,468.75          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                        -                    -                         

175,848,841.99 114,184,597.73 47,594,942.91 46,019,468.75

ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.51 0.33 0.14 0.13

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 347,500,000 347,500,000 347,500,000 347,500,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ .....................................................……..  กรรมการ               ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

บาท
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2561 2560 2561 2560

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 175,848,841.99      114,184,597.73      47,594,942.91      46,019,468.75        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัคา่ของเงินลงทุนเผ่ือขาย

-จากการวดัคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (6,977,858.79)        2,100,000.00         (6,977,858.79)       2,100,000.00          

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,395,571.76         (420,000.00)          1,395,571.76        (420,000.00)           

     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (5,582,287.03)        1,680,000.00         (5,582,287.03)       1,680,000.00          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 170,266,554.96      115,864,597.73      42,012,655.88      47,699,468.75        

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 170,266,554.96      115,864,597.73      42,012,655.88      47,699,468.75        

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      -                      -                     -                       
170,266,554.96      115,864,597.73      42,012,655.88      47,699,468.75        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม  2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม  2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแลว้) /แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 68,609,447.81 43,886,712.04 14,754,776.71 14,079,819.03

 เงินลงทุนชัว่คราว

- หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 5.1 88,772,918.77 369,438,913.05     88,772,918.77 369,438,913.05

- หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 5.2 114,096,973.23 55,125,000.00       114,096,973.23 55,125,000.00      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ สุทธิ

     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.1 -                       -                      327,392,554.82      286,789,335.44

     - กิจการอ่ืน  6 446,940,680.04 341,980,008.84 11,812,719.96        487,388.72           

ลูกหน้ีอ่ืน 49,675,434.97 8,568,897.84         2,979,870.72 449,636.37

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 3.2 -                       -                      -                       178,000,000.00     

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 984,484,910.79 975,636,107.61 137,880,827.66 113,456,511.01

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

ภาษีขายจ่ายล่วงหนา้ 76,649,229.27 72,850,630.80 -                       -                     

อ่ืน ๆ 50,729,035.91 1,950,768.14 12,231,853.33 219,998.54

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,879,958,630.79 1,869,437,038.32 709,922,495.20 1,018,046,602.16

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 1.5 -                       -                      144,849,500.00      144,849,500.00

เงินลงทุนระยะยาว 8 5,000,000.00          5,000,000.00         5,000,000.00          5,000,000.00        

ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 9 294,613,385.01 283,457,730.79 80,376,000.10 70,938,416.06

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 10 5,652,440.09 3,549,419.40 500,049.00 49.00

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 18.4 188,304,539.79 162,362,925.12 21,851,412.86 19,934,690.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 14,258,550.18 17,610,161.61 -                       -                     

เงินมดัจ า 50,460,465.56 45,831,927.78 171,840.00 170,590.00           

          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 558,289,380.63 517,812,164.70 252,748,801.96 240,893,245.06

รวมสินทรัพย์ 2,438,248,011.42 2,387,249,203.02 962,671,297.16 1,258,939,847.22

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ ........................................................…......  กรรมการ               ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

บาท

ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม  2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม  2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแลว้) /แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 12 102,473,249.38 18,000,000.00 -                       -                     

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจ้าหน้ีการคา้  

     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 -                       -                      3,432,985.68          3,142,343.91

     - กิจการอ่ืน  181,837,217.25 152,750,172.60 79,061,783.70 70,431,492.47

เจ้าหน้ีอ่ืน  13 155,591,280.73 175,064,415.19 59,358,174.39 60,888,083.61

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 97,986,167.09 39,259,175.80 19,332,641.15 10,390,153.48

อ่ืน ๆ 28,036,777.97 18,661,668.25 21,935,068.36 2,782,851.22

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 565,924,692.42 403,735,431.84 183,120,653.28 147,634,924.69

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14 95,301,009.00 81,696,070.00 60,597,243.00        52,038,450.00      

เงินประกนัพนกังาน 6,403,500.00 6,455,000.00 54,000.00              55,000.00            

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 101,704,509.00 88,151,070.00 60,651,243.00 52,093,450.00      

                    รวมหน้ีสิน 667,629,201.42 491,886,501.84 243,771,896.28 199,728,374.69

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

งบการเงินรวม

บริษทั  ซาบีน่า  จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2561

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้
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หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม  2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม  2560
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแลว้) /แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ - มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 15

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจ านวน 347,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00

ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 

หุน้สามญัจ านวน 347,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 347,500,000.00 347,500,000.00     347,500,000.00 347,500,000.00     

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 49,250,000.00 49,250,000.00 34,750,000.00 34,750,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 943,544,147.89 1,067,468,182.02 108,760,257.93 448,252,472.53     

รวมองคป์ระกอบอ่ืนส่วนของผูถื้อหุน้ 155,160,662.11 155,980,519.16 (47,274,857.05) (46,455,000.00)

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,770,618,810.00 1,895,362,701.18 718,899,400.88 1,059,211,472.53

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                       -                      -                       -                     

                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,770,618,810.00 1,895,362,701.18 718,899,400.88 1,059,211,472.53

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,438,248,011.42 2,387,249,203.02 962,671,297.16 1,258,939,847.22

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ ........................................................…......  กรรมการ               ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 2,318,067,578.99 1,986,707,136.42 571,526,596.55 559,381,516.99

รายไดจ้ากการบริการ -                     3,662,250.00           77,646,784.00 27,412,681.00

รายไดอ่ื้น 9,604,567.32 13,749,171.83 7,053,971.32 17,390,985.52

         รวมรายได้ 3.4 2,327,672,146.31 2,004,118,558.25 656,227,351.87 604,185,183.51

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,139,782,449.81 978,208,580.41       502,050,643.63 457,538,943.66

คา่ใชจ่้ายในการขาย 650,521,782.76 618,142,729.74       799,100.79 2,509,290.84

คา่ใชจ่้ายในบริหาร 178,301,531.69    164,081,325.83       65,198,939.51     59,001,168.96

ตน้ทุนทางการเงิน 690,899.51 1,356,626.08 -                    

          รวมคา่ใชจ่้าย 3.4 1,969,296,663.77 1,761,789,262.06 568,048,683.93 519,049,403.46

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 358,375,482.54 242,329,296.19 88,178,667.94 85,135,780.05

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18.1 , 18.3 (72,249,516.67) (50,227,811.79) (17,620,882.54) (17,508,821.37)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 286,125,965.87 192,101,484.40 70,557,785.40 67,626,958.68

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 286,125,965.87 192,101,484.40       70,557,785.40 67,626,958.68          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                        -                    -                         

286,125,965.87 192,101,484.40 70,557,785.40 67,626,958.68

ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.82 0.55 0.20 0.19

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 347,500,000 347,500,000 347,500,000 347,500,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ .....................................................……..  กรรมการ               ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

บาท
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 848,985,807.06 730,843,682.51 186,106,249.36 188,905,675.36

รายไดจ้ากการบริการ -                     -                        38,101,436.00 9,068,269.00

รายไดอ่ื้น 3,611,141.65 3,877,942.00 3,243,353.37 4,791,637.06

         รวมรายได้ 3.4 852,596,948.71 734,721,624.51 227,451,038.73 202,765,581.42

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 430,198,077.89 363,146,792.73       178,131,126.77 154,868,842.96

คา่ใชจ่้ายในการขาย 220,835,170.21 220,594,817.11       136,234.89 1,537,889.03

คา่ใชจ่้ายในบริหาร 63,556,812.54      52,933,812.53         20,489,293.94     19,339,148.49

ตน้ทุนทางการเงิน 358,121.55 152,808.20 -                    

          รวมคา่ใชจ่้าย 3.4 714,948,182.19 636,828,230.57 198,756,655.60 175,745,880.48

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 137,648,766.52 97,893,393.94 28,694,383.13 27,019,700.94

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18.1 , 18.3 (27,371,642.64) (19,976,507.27) (5,731,540.64) (5,412,211.01)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 110,277,123.88 77,916,886.67 22,962,842.49 21,607,489.93

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 110,277,123.88 77,916,886.67         22,962,842.49 21,607,489.93          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                        -                    -                         

110,277,123.88 77,916,886.67 22,962,842.49 21,607,489.93

ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.32 0.22 0.07 0.06

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 347,500,000 347,500,000 347,500,000 347,500,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ .....................................................……..  กรรมการ               ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย  

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2561 2560 2561 2560

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 286,125,965.87      192,101,484.40      70,557,785.40      67,626,958.68        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัคา่ของเงินลงทุนเผ่ือขาย

-จากการวดัคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (1,024,821.31)        1,050,000.00         (1,024,821.31)       1,050,000.00          

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 204,964.26            (210,000.00)          204,964.26           (210,000.00)           

     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (819,857.05)          840,000.00            (819,857.05)         840,000.00            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 285,306,108.82      192,941,484.40      69,737,928.35      68,466,958.68        

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 285,306,108.82      192,941,484.40      69,737,928.35      68,466,958.68        

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      -                      -                     -                       
285,306,108.82      192,941,484.40      69,737,928.35      68,466,958.68        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยายน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยายน 

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยายน 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณทีเ่สนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินงานจริง 

  รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1.  กระดาษ A4          300.00 บาท 1.  กระดาษ A4 500.00 บาท 
2.  หมึกเคร่ืองปร้ิน 500.00 บาท 2.  หมึกเคร่ืองปร้ิน 600.00 บาท 
3.  เขา้รูปเล่มโครงการ 300.00 บาท 3.  เขา้รูปเล่มโครงการ 200.00 บาท 
4.  แผน่ซีดี+กล่องใส่ซีดี 60.00 บาท 4.  แผน่ซีดี+กล่องใส่ซีดี 70.00 บาท 

รวม 1,160.00 บาท รวม 1,370.00 บาท 
 
สรุป ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินงานจริงสูงกว่าทีเ่สนอ จ านวน 210 บาท 
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ภาคผนวก ง 
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ศึกษาขอ้มูลจากโครงการปีท่ีแลว้ 
 

 
 

ปรึกษาอาจารย ์
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หาโครงการท่ีสามารถอา้งอิงและศึกษารายละเอียดโครงการ 

 
ปรึกษาอาจารย ์
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ประวตัิคณะผู้จัดท า 
 

 
 

ช่ือ-สกุล   นางสาวธญัลกัษณ์ สุวรรณวงศก์ุล   
รหสันกัศึกษา  27244 
วนั/เดือน/ปี/เกิด  28 มีนาคม 2537 
ประวติัการศึกษา  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 
      

 
 

 
 
ช่ือ-สกุล   นางสาวมาลยั  หลอดแกว้   
รหสันกัศึกษา  41077 
วนั/เดือน/ปี/เกิด  18 กนัยายน 2538 
ประวติัการศึกษา  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 
 


